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 LEI Nº 15.298 DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 DECLARA ÓRGÃO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL O INSTITU-

TO BRASILEIRO ESPORTE, CULTURA E ARTE - IBECA. 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º  Fica declarado órgão de utilidade pública municipal o Instituto Brasileiro Es-
porte, Cultura e Arte - IBECA.
 Art. 2º  As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão por conta das dota-
ções orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
 Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, fi cando revogadas as dis-
posições em contrário.
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 JONAS DONIZETTE 
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 Protocolado nº 2016/08/08722
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 LEI Nº 15.299 DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 DENOMINA GERALDO ELIAS O CENTRO DE SAÚDE DO JARDIM 

SAN DIEGO, MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º  Fica denominado Geraldo Elias o centro de saúde do Jardim San Diego, mu-
nicípio de Campinas.
 Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JONAS DONIZETTE 
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 Protocolado nº 2016/08/01247
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 LEI Nº 15.300 DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 INSTITUI O DIA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º  Fica instituído no município de Campinas o Dia da Família, a ser comemorado 
anualmente no terceiro sábado do mês de agosto. 
 Art. 2  º  As ações pertinentes ao Dia da Família envolverão formadores de opinião 
pública, políticos, autoridades religiosas, representantes da sociedade civil, do seg-
mento empresarial, conselhos tutelares e de amparo às crianças, e demais instituições 
organizadas.
 Art. 3º  O Dia da Família tem como objetivo:
I - organizar encontros, fóruns de debates, simpósios, seminários e festividades de for-
mação e qualifi cação de lideranças para o exercício de políticas familiares e cidadania;
II - propor ações que busquem a prática da cidadania, baseadas nos documentos éticos 
e sociais, em prol da justiça e da paz;
III - elaborar cartilhas e outros subsídios com informações gerais sobre o tema e ações 
relacionadas;
IV - motivar e despertar a população quanto à necessidade de ações relacionadas a 
políticas familiares e à prática da cidadania, tendo como fundamento a justiça e a paz, 
a partir das famílias e do seu papel insubstituível na sociedade;
V - fortalecer o trabalho com as crianças e suas famílias, orientando de maneira mais 
concreta os pais e familiares sobre as relações humanas dentro de casa e a educação 
das crianças para a paz.
 Art. 4º  Para os fi ns desta Lei, o Município poderá celebrar termo de parceria com 
entidades cujo interesse seja correlato.
 Art. 5º  As eventuais despesas decorrentes dos efeitos desta Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se ne-
cessário.
 Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JONAS DONIZETTE 
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 DECRETO Nº 19.272 DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 PERMITE O USO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL À SOCIEDADE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPI-
NAS, ÁREA NECESSÁRIA Á IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRA-
TAMENTO DE ESGOTO DO RESIDENCIAL CAMPO FLORIDO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
DECRETA:

Art. 1° Fica permitido à Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - 
SANASA Campinas, o uso de área pública de propriedade Municipal denominada 
Área Institucional 2 - Equipamento Público Urbano localizado no loteamento Resi-
dencial Campo Florido, a seguir descrita e caracterizada:
" a área tem início no Ponto P11, com coordenadas N=7473703,590 e E=279333,938 
(ponto situado na presente área para ETE, divisa com terras de Aristides Pereira Filho 
e Rua 16), deste ponto caminha em linha reta por uma extensão de 43,04m com azi-
mute de 110°08'16", deparando-se com Ponto P13, com coordenadas N=7473689,363 
e E=279374,561 (ponto situado na presente área para ETE, divisa com terras de Aris-
tides Pereira Filho e Área Verde 1 - Faixa de Preservação Permanente), deste ponto 
defl ete a direita e caminha em linha reta por uma extensão de 40,26m com azimute 
de 171°21'16", deparando-se com o Ponto P14, com coordenadas N=7473649,560 e 
E=279380,613, deste ponto defl ete a direita e caminha em linha reta por uma extensão 
de 28,87m com azimute de 209°57'26", deparando-se com o Ponto P15, com coor-
denadas N=7473624,544 e E=279366,195, deste ponto defl ete a esquerda e caminha 
em linha reta por uma extensão de 57,05m com azimute de 184°12'55", deparando-se 
com o Ponto P16, com coordenadas N=7473567,648 e E=279362,002, deste ponto 
defl ete a esquerda e caminha em linha reta por uma extensão de 24,00m com azimute 
de 168°36'37", deparando-se com o Ponto P16A, com coordenadas N=7473544,120 e 
E=279366,742 (sendo do ponto P13 a P16A localizados na presente área da ETE, divi-
sa com a Área Verde 1 - Faixa de Preservação Permanente), deste ponto defl ete a direi-
ta e caminha em linha reta por uma extensão de 28,34m com azimute de 272°49'30", 
deparando-se com Ponto P16B, com coordenadas N=7473545,517 e E=279338,435 
(sendo os pontos P16A e P16B localizados na ETE, divisa com o Sistema de La-
zer 3), deste ponto defl ete a direita e caminha em linha reta por uma extensão de 
67,59m com azimute de 2°49'30", deparando-se com Ponto P16C, com coordena-
das N=7473613,025 e E=279341,766, deste ponto defl ete a esquerda em curva de 
raio igual a 656,44m e desenvolvimento de 54,80m, deparando-se com Ponto P16D, 
com coordenadas N=7473667,749 e E=279339,157, deste ponto defl ete a esquerda 
e caminha em linha reta por uma extensão de 36,22m com azimute de 351°42'57", 
deparando-se com Ponto P11, (sendo os pontos P16B, P16C, P16D e P11, localizados 
na ETE, divisa com a Rua 16), ponto onde inicia-se e conclui-se a descrição. A Área 
Institucional 2 - Equipamento Público Urbano possui uma área total de 4.532,20m2.
Art. 2° O bem público descrito no artigo 1° deste Decreto deverá ser utilizado pela 
Permissionária, única e exclusivamente para a construção e implantação da Estação 
de Tratamento de Esgoto.
§ 1° Fica vedada a cessão a terceiros, a qualquer título, do bem público ora permissio-
nado e o seu uso para fi ns diversos do estabelecido neste Decreto. 
§ 2° Qualquer outra destinação do referido bem público deverá ser objeto de autoriza-
ção especifi ca da permitente. 
§ 3° Não poderá a permissionária utilizar o bem público de que trata este Decreto para 
exibir propaganda de qualquer espécie, notadamente de cunho político, religioso ou 
comercial.
Art. 3° A presente permissão será outorgada por prazo indeterminado, a título precário 
e tem caráter gratuito e intransferível.
Art. 4° A permitente poderá revogar a permissão objeto deste Decreto, independente-
mente de qualquer ato ou notifi cação judicial ou extrajudicial, por desvio de fi nalidade 
ou descumprimento das condições ora estabelecidas ou, ainda, quando o interesse 
público o exigir.
§ 1° No caso de revogação da permissão, a permissionária deverá restituir o bem 
público em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da revogação, obri-
gando-se, enquanto o mesmo estiver sob sua guarda, a zelar pelo seu bom estado de 
conservação.
§ 2° A revogação desta permissão não importa em direito da permissionária à indeni-
zação de qualquer natureza, inclusive por benfeitorias introduzidas no bem.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
 FERNANDO VAZ PUPO 

 Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
 Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, nos termos do 
protocolado administrativo nº 2016/10/25636, em nome de SANASA-Campinas, e publicado na Secretaria de 
Chefi a de Gabinete do Prefeito.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA  
 Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito  

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

  

 DECRETO Nº 19.273 DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 REVOGA DISPOSITIVO DO DECRETO Nº 19.041, DE 04 DE MARÇO 
DE 2016, QUE "DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA 

A INSTITUIÇÃO DE FAIXAS DE SERVIDÃO EM ÁREAS PARTICULA-
RES DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE RECALQUE DE 

ESGOTO DO LOTEAMENTO ENTREVERDES - SOUSAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
 D  EC  R  ETA  :  
 Art. 1º  Fica revogado o inciso II do art. 1º do Decreto nº 19.041, de 04 de março de 
2016.
 Art. 2º  Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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 Art. 3º  Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
 FERNANDO VAZ PUPO 

 Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
 Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, nos termos do 
protocolado administrativo nº 2016/10/3076, em nome de SANASA-Campinas, e publicado na Secretaria de Che-
fi a de Gabinete do Prefeito.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA  
 Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito  

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

  

 DECRETO Nº 19.274 DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A SANASA CAMPI-
NAS A INSTITUIR FAIXA DE SERVIDÃO EM ÁREA DE PROPRIEDADE 
DE PARTICULAR E DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE REDE COLE-

TORA DE ESGOTO. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos artigos 4º, inciso VI, letra "b" e 75, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, 
combinados com os artigos 5º, letra "d" 6º e 40 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 
21 de junho de 1941, 
 DECRETA: 
 Art. 1º  Fica declarada de Utilidade Pública, para fi ns de Instituição de Faixa de Servi-
dão, por via administrativa ou judicial, a área necessária à implantação da rede coleto-
ra de esgoto para atender o loteamento Jardim Sul América, situada na gleba formada 
pelas Matrículas 17.208, 17.209, 17.210 e 17.211 do 3º Ofi cial de Registro de Imóveis 
de Campinas, de propriedade da empresa Agropecuária Acácias Ltda. e outros ou su-
cessores, com as seguintes medidas e confrontações: tem início no Ponto A, deste pon-
to segue em linha reta por uma extensão de 3,00m deparando-se com o Ponto B, deste 
ponto defl ete à direita e segue em linha reta por uma extensão de 60,00m deparando-se 
com o Ponto C, deste ponto defl ete à direita e segue em linha reta por uma extensão 
de 3,00m deparando-se com o Ponto D, deste ponto defl ete à direita e segue em linha 
reta por uma extensão de 60,00m deparando-se com o Ponto A, ponto onde se inicia 
e se encerra esta descrição, delimitando uma área de 180,00m², sendo confrontantes: 
Pontos A e B - Rua Luiz Raphael (Rua 1); Pontos B e C - divisa com a Quadra "A" - 
Quarteirão 5149 do Jardim Sul América, lote 17 e Rua Attílio Garcia Oliveira (Rua 3); 
Pontos C e D - divisa com Fazenda Santa Rita - área da Agropecária Acácias Ltda,; 
Pontos D e A - divisa com Fazenda Santa Rita - área da Agropecuária Acácias Ltda. 
 Art. 2º  Fica autorizada a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A 
SANASA - CAMPINAS, sociedade de economia mista criada pela Lei Municipal nº 
4.356, de 28 de dezembro de 1973, a instituir a faixa de servidão, por via administra-
tiva ou judicial, na área descrita no art. 1º deste Decreto. 
 Art. 3º  Fica declarada a natureza urgente da instituição da faixa de servidão autorizada 
no art. 1º deste Decreto, para fi ns do disposto no art. 15, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei 
Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941.
 Art. 4º  As despesas decorrentes da instituição da faixa de servidão, autorizada por este 
Decreto, correrão por conta de verba própria da SANASA - CAMPINAS. 
 Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 6º  Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
 FERNANDO VAZ PUPO  

 Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
 Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, nos termos do 
protocolado administrativo nº 2016/10/25635, em nome de SANASA-Campinas, e publicado na Secretaria de 
Chefi a de Gabinete do Prefeito.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA  
 Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito  

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

  

 DECRETO Nº 19.275 DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 REVALIDA, PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO REGISTRÁRIA DO 

LOTEAMENTO DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL ARUANÃ, 
AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO 15.484 DE 23 DE MAIO DE 2006, 
REVALIDADO PELO DECRETO 17.079 DE 25 DE MAIO DE 2010. 

 O Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições legais de seu cargo,
 DECRETA: 
 Art. 1º -  Para efeito de regularização registrária do loteamento, fi cam revalidadas 
as disposições do Decreto 15.484 de 23 de maio de 2006, revalidado pelo Decreto 

17.079 de 25 de maio de 2010, que aprovou "os planos de arruamento e loteamento 
da Gleba de terras designada por gleba 52, quarteirão 30.007, objeto da matrícula nº 
102831 do 2º C.R.I, situada à margem da Estrada Municipal de Barão Geraldo, entre 
a área de medidores Schlumberger e Loteamento Bosque dos Palmeiras, de proprieda-
de de Cooperativa Habitacional Aruanã, denominado "CONJUNTO RESIDENCIAL 
ARUANÃ".
 Art. 2º-  A presente revalidação tem como base o Ofício GRAPROHAB PG nº 
0867/16, datado de 27.07.2016 e demais elementos constantes no protocolado admi-
nistrativo 2000/0/72.661. 
 Art. 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
 PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS 

 Secretário Municipal de Infraestrutura 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 Secretário de Urbanismo 
 FERNANDO VAZ PUPO 

 Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
 ROGÉRIO MENEZES DE MELLO 

 Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentáv 
 Redigido na Coordenadoria Setorial de Posturas Municipais, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de 
acordo com os elementos constantes dos protocolados administrativos nº 2000/0/72.661 e publicado na Secretaria 
Chefe de Gabinete do Prefeito.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA  
 Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito  

 DECRETO Nº 19.276 DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º e inciso I, da Lei nº 15.131 de 23 de Dezembro de 2.015:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 3.000.000,00 (Três mi-
lhões de reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classifi -
cações:
 071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07140 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESCOLA 
12.306.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
01.210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL ........................................................................ R$ 1.000.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO
01.220.000 ENSINO FUNDAMENTAL ................................................................... R$ 1.000.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO
01.230.000 ENSINO MÉDIO ....................................................................................... R$ 835.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.220.000 ENSINO FUNDAMENTAL ...................................................................... R$ 165.000,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .......................................................................................... R$ 3.00  0.000,00 
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 
12.122.4010.1232 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMA-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL ........................................................................... R$ 500.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.220.000 ENSINO FUNDAMENTAL ...................................................................... R$ 500.000,00
 07130 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
12.361.4010.1232 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMA-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.220.000 ENSINO FUNDAMENTAL ................................................................... R$ 1.000.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.4010.1232 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMA-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL ........................................................................ R$ 1.000.000,00
 TOTAL DAS ANULAÇÕES ....................................................................................................... R$ 3  .000.000,00 
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do Processo Nº. PMC.2016.00006081-18/SME e publicado pela Coordenadoria de Expe-
diente da Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 MICHEL ABRAO FERREIRA 
 Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 
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 DECRETO Nº 19.277 DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil reais) 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º e inciso I, § 1º,e alínea (b) da Lei nº 15.131 de 23 de Dezembro 
de 2.015:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 1.700.000,00 (Um milhão 
e setecentos mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes 
classifi cações:
 071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07130 DEPARTAMENTO DE PEDAGÓGICO 
12.361.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.220.000 ENSINO FUNDAMENTAL ...................................................................... R$ 700.000,00
12.365.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL ........................................................................ R$ 1.000.000,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .......................................................................................... R$ 1.700.000,00 
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07130 DEPARTAMENTO DE PEDAGÓGICO 
12.361.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
01.220.000 ENSINO FUNDAMENTAL .................................................................. .R$ 1.000.000,00
12.365.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
01.210.000 EDUCAÇÃO INFANTIL .............................................................................................. R$ 700.000,00
 TOTAL DAS ANULAÇÕES ....................................................................................................... R$ 1.700  .000,00 
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do Processo Nº. PMC.2016.00006204-10/SME e publicado pela Coordenadoria de Expe-
diente da Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 MICHEL ABRAO FERREIRA 
 Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 

  

 DECRETO Nº 19.278 DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º, inciso I, § 1º, alínea (a) da Lei nº 15.131 de 23 de Dezembro 
de 2.015:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 700.000,00 (Setecentos 
mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
 071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07120 DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
12.365.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.262.000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS ....................................................... R$ 700.000,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
 071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07130 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
12.361.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.262.000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS ....................................................... R$ 700.000,00
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário Municipal de Finanças 
 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
elementos constantes do Processo nº PMC.2016.00005849-36/SME e publicado pela Coordenadoria de Expediente 
da Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 MICHEL ABRAO FERREIRA 
 Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 Em 21 de Setembro de 2016 
  De:Paulo Cezar Vicente Alves Batista e Rafael Matias da Penha - Prot.n° 
2016/25/48 
 Assunto: Pensão Vitalícia e Temporária 
À vista do parecer da Procuradoria Jurídica às fl .28/31 e 45 acolhido pelo Diretor 
Presidente do CAMPREV à fl . 46, INDEFIRO os pedidos de pensão vitalícia ao com-
panheiro  Paulo Cezar Vicente Alves Batista  e de pensão temporária ao sobrinho  
menor Rafael Matias da Penha,  por falta de preenchimento dos requisitos previstos 
nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº 10, de 30/06/04.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 Protocolado nº 2016/10/28.643 -Interessado: Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos 
À vista da manifestação de fl . 22 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indica o 
interesse, a possibilidade e a inexistência de óbices legais, AUTORIZO:
A celebração do Termo de Convênio de Cooperação Técnica entre esta Municipalida-
de e a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, objetivando a coopera-
ção técnica na cessão mútua de servidores municipais com vistas à execução de tarefas 
de natureza técnica e/ou administrativa, no âmbito de suas competências e atribuições, 
de acordo com os interesses e as necessidades de cada Entidade, obedecida a legisla-
ção municipal em vigor;
Publique-se;
À CSFA/DAJ/SMAJ para o devido registro do Termo de Convênio;
Finalmente, à Secretaria Municipal de Recursos Humanos para as demais anotações 
e acompanhamento.
 PROTOCOLADO nº 2016/10/8835 
 INTERESSADO: Thiago Luiz Toste 
 ASSUNTO: Ressarcimento de danos. Deferimento.  
Nos termos da manifestação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos de folha 

45, defi ro o pedido de ressarcimento formulado pelo Sr. Thiago Luiz Toste, no valor 
de R$ 960,03 (novecentos e sessenta reais e três centavos), nos termos da Ordem de 
Serviço n.º 580/99.
À SMAJ/DPDI, para as demais anotações e posterior ciência desta decisão ao inte-
ressado.
 PROTOCOLADO nº 2015/40/1.926 
 INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde 
 ASSUNTO: Apuração conduta funcional. Aplicação de Penalidade. Demissão 
Nos exatos termos das manifestações do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, 
de fl s. 61, e considerando ainda, a natureza dos fatos descritos e as conclusões deste 
processo, DEMITO a Servidora Pública Municipal de matrícula nº 129.907-7, por 
infração ao preceito disposto no artigo 198, IV; da Lei Municipal 1.399/55 - Estatuto 
do Funcionário Público.
À SMAJ/Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios, para anotações, 
dando ciência ao interessado, além de encaminhar os autos à SMRH para as provi-
dências de praxe. 
 Protocolo nº. 2016/25/548 
 Interessado: Benedito Ananias 
 Assunto: Aposentadoria 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV à fl . 47 e da manifestação 
do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 48, DEFIRO a concessão de aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor  Benedito 
Ananias,  matrícula nº. 95.442-0, a partir de 1º de outubro de 2.016.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento 
 Protocolo nº. 2009/25/1584 
 Interessado: Rosemeire Aparecida Rigolin 
 Assunto: Aposentadoria 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV à fl . 99 e da manifestação 
do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 100, DEFIRO a concessão de aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora  Rosemeire 
Aparecida Rigolin,  matrícula nº. 94.938-8, a partir de 1º de outubro de 2.016.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento 
 Protocolo nº. 2011/25/1466 
 Interessado: Raquel de Campos Rossini 
 Assunto: Aposentadoria 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV à fl . 78 e da manifestação 
do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 79, DEFIRO a concessão de aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora  Raquel de 
Campos Rossini,  matrícula nº. 91.527-0, a partir de 1º de outubro de 2.016.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento 
 Protocolo nº. 1999/0/34447 
 Interessado: Odvanir Teodoro 
 Assunto: Aposentadoria 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV à fl . 79 e da manifestação 
do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 80, DEFIRO a concessão de aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor  Odvanir 
Teodoro,  matrícula nº. 86.017-4, a partir de 1º de outubro de 2.016.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento 
 Protocolo nº. 2014/25/1434 
 Interessado: José Justiniano dos Santos 
 Assunto: Aposentadoria 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV à fl . 51 e da manifestação 
do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 52, DEFIRO a concessão de aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor  José Justi-
niano dos Santos,  matrícula nº. 92.100-9, a partir de 1º de outubro de 2.016.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento
 Protocolo nº. 2016/25/1099 
 Interessada: D.P.S.S. - Valdir de Sousa 
 Assunto: Aposentadoria por invalidez 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV à fl . 38/39 e da manifesta-
ção do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 40, DEFIRO a concessão de aposenta-
doria por invalidez, com proventos integrais, ao servidor  Valdir de Sousa,  matrícula 
nº. 35.157-1, a partir de 1º de outubro de 2.016.
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 Em 21 de Setembro de 2016 
  Protocolado   n.º 15/10/28.194 PG -  Interessada  : Secretaria do Verde, Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável 
À vista das informações existentes nestes autos, bem como dos esclarecimentos da 
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável às fl s. 18/verso a 
20 e das manifestações da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos às fl s. 21 a 23 e 
24, AUTORIZO a reserva das áreas indicadas, consistentes do EPC-2 e área remanes-
cente do EPC-1, que constam como disponíveis, localizados no Quarteirão 9633 do 
Cadastro Municipal, localizados no Loteamento Alphaville Campinas, nesta cidade, 
conforme informações de fl . 05, para compor o Banco de Áreas Verdes;
À Secretaria do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável para ciên-
cia e prosseguimento;
Na sequência, à SEPLAN para as anotações de praxe e demais providências.
 PROTOCOLADO nº 2015/10/47.877 
 INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação 
 ASSUNTO: Apuração conduta funcional. Aplicação de Penalidade. Demissão 
Nos exatos termos das manifestações do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, 
de fl s. 47, e considerando ainda, a natureza dos fatos descritos e as conclusões deste 
processo, DEMITO a Servidora Pública Municipal de matrícula nº 109.071-2, por 
infração ao preceito disposto no artigo 198, II; da Lei Municipal 1.399/55 - Estatuto 
do Funcionário Público.
À SMAJ/Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios, para anotações, 
dando ciência ao interessado, além de encaminhar os autos à SMRH para as provi-
dências de praxe. 
 Protocolado n.º 09/10/25.651 PG - Interessada: Secretaria Municipal de Saúde 
Nos exatos termos da solicitação e da documentação acostada a este processo, das 
justifi cativas de fl s. 541 a 543, bem como das manifestações da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos às fl s. 545 a 549/verso e 550, que elucidam e justifi cam o pedido, autorizo a 
indenização pleiteada.
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Assim, defi ro seja liquidado o valor devido, no importe de R$ 38.171,21 (Trinta e 
oito mil, cento e setenta e um reais e vinte e um centavos), a título de indenização, em 
favor do Sr. Jeová Ananias e da Sra. Evanilda Aparecida da Silva Ananias, relativa 
aos aluguéis do imóvel situado na Rua Benedicto Apparecido Becker da Roza n.º 84, 
Jardim Nova América, nesta cidade, do período de 18/08/15 a 06/06/16, onde se acha 
instalado o Centro de Saúde Jardim Nova América, como demonstrado.
Publique-se. Na sequência, à Secretaria Municipal de Saúde para providenciar o com-
petente empenho daquela quantia, e após, à Secretaria de Finanças, para as devidas 
providências, quitando o valor devido.
Por fi m, antes do pagamento deverá a SMS diligenciar junto à SMF quanto à exis-
tência de débitos dos proprietários, verifi cando em caso afi rmativo, a viabilidade de 
compensação.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 Em 21 de Setembro de 2016 
  De: Lilia Maria Camargo Abdo- Protocolo nº 2016/25/2107 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às fl s.17/18, e 
análise Jurídica à fl s.21/23,acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV 
à fl .24, DEFIRO  o pedido de Isenção de Imposto de Renda  até  01 de SETEMBRO   
DE 2.021 
Ao CAMPREV para prosseguimento
 De: Odete Maria Dias Gonçalves Pereira- Protocolo nº 2011/25/2672 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às fl s.06/08, e 
análise Jurídica às fl s.11/12,acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV à 
fl .13, DEFIRO  o pedido de Isenção de Imposto de Renda  até 
 JUNHO DE 2.021. 
Ao CAMPREV para prosseguimento
 De: Ivone Conceição Camargo- Protocolo nº 2011/25/2674 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às fl s.06/08, e 
análise Jurídica às fl s.12/13 acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV à 
fl .14, DEFIRO  o pedido de Isenção de Imposto de Renda  até 
 01 de JUNHO DE 2.021. 
Ao CAMPREV para prosseguimento
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 

 EM 21 DE SETEMBRO DE 2016 
  Protocolado SEI n.º 2016.00003893-01
Interessada: Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
 Diante dos elementos constantes no presente protocolado, das justifi cativas apresen-
tadas, consoante parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos docs. 0054993, 0057948 
e 0063090, nos termos do Decreto Municipal nº 18.099/13, com fulcro no artigo 25, 
 caput,  da Lei Federal n.º 8.666/93, restando observados ainda, os requisitos dos inci-
sos II e III do Parágrafo Único do artigo 26 da mesma Lei, RATIFICO o ato do Ilmo. 
Secretário Municipal de Trabalho e Renda, de contratação direta da empresa Compa-
nhia Paulista de Força e Luz - CPFL, para a prestação de serviços de fornecimento de 
energia elétrica ao Centro Público de Capacitação e Inclusão, conforme justifi cado no 
Projeto Básico (doc. 0067526), pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura 
do Contrato, importando a despesa no valor total estimado de R$ 18.000,00 (Dezoito 
mil reais), conforme indicado no documento 0034518. Publique-se, na forma do que 
dispõe o artigo 26 “caput”, da Lei Federal n.º 8.666/93. Finalmente, a remessa dos 
autos à Secretaria de Administração para a numeração da contratação em livro próprio, 
e na sequência, à CSFA/DAJ para a formalização do termo contratual, na forma da 
minuta padrão, e por fi m, devolva-se a esta Secretaria para as demais providências e 
acompanhamento.
 Processo: SEI PMC 2016.00003558-21
Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Social e de 
Turismo 
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, das justifi cativas apresenta-
das, consoante parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos docs. 0057850, 0064029, 
0065055, 0066424, nos termos do Decreto Municipal nº 18.099/13, com fulcro no 
artigo 25,  caput,  da Lei Federal n.º 8.666/93, restando observados ainda, os requisitos 
dos incisos II e III do Parágrafo Único do artigo 26 da mesma Lei, RATIFICO o ato do 
Ilmo. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Social e de Turismo de 
contratação direta da Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV, visando 
a participação do Município de Campinas no evento 44ª ABAV - EXPO Internacio-
nal de Turismo, a ser realizado nos dias 28 a 30 de setembro de 2016, na cidade de 
São Paulo/SP (EXPO CENTER NORTE), conforme justifi cado e indicado nos docs. 
0028530 e 0029651 e proposta comercial de participação de nº 0028666, importando 
a despesa no valor total R$ 17.048,25 (dezessete mil, quarenta e oito reais e vinte e 
cinco centavos) conforme apontado e aprovada pelo Comitê Gestor no doc. 0029651. 
Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 “caput”, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Finalmente, o encaminhamento à SMA-DCC, para a numeração da contratação em 
livro próprio, e na sequência, à CSFA/DAJ para a formalização do competente termo 
contratual, na forma da minuta (doc. nº 0055173), observada a recomendação do DAJ, 
e a seguir, à SMDEST para as demais providências e acompanhamento.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA  

 Secretário Chefe de Gabinete 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

 GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE 

 RETOMADA DO PRAZO DE ANÁLISE 
  Protocolos:  2016/18/00136, 2016/18/00137, 2016/18/00138, 2016/18/00139, 
2016/18/00140, 2016/18/00141, 2016/18/00142 e 2016/18/00143.
 Data de Entrada:  12/07/2016
 Localização:  Rua das Araucárias, nº. 260, Lotes 001-UNI, Quarteirão 06748, Quadra 
D, Loteamento Sitio de Recreio Gramado.

 Natureza:  HMH-3
 Proprietário:  BN ZINI Publicidade e Promoções Ltda.
Informo que deverá ser retomado o prazo de análise de estudo específi co para o em-
preendimento em questão, a partir da data de assinatura deste comunicado.
 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 CRISTIANO FERREIRA DELING 

 Secretário Executivo do GAPE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO 
 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO 

  Processo Administrativo nº  15/10/35.231
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 060/2016
 Objeto:  Aquisição de acessórios para inalação e nebulização para uso das Unidades 
de Saúde.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, 
resolvo:
1.  INFORMAR  que a Pregoeira declarou  FRACASSADOS  os itens  02, 05, 06, 
07,  13,  14  e  15  por não haver propostas em condições de aceitabilidade.
2.  HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 060/2016, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses e valores totais para os itens indi-
cados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
-  COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO LTDA. , item  01  (R$ 33,40), no valor total de R$ 125.250,00 (cento e vinte e 
cinco mil duzentos e cinquenta reais);
-  T. D. & V. COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITA-
LARES LTDA. - ME , itens  03  (R$ 40,00) e  04  (R$ 40,00), no valor total de R$ 
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais);
-  PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - EPP , itens  08  (R$ 130,00) e  09  (R$ 
16,00), no valor total de R$ 23.570,00 (vinte e três mil quinhentos e setenta reais); 
-  SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP , itens  10  (R$ 25,00) e  11  
(R$ 17,50), no valor total de R$ 10.625,00 (dez mil seiscentos e vinte e cinco reais); e
-  ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI - ME,  item  12  (R$ 
1,15), no valor total de R$ 4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização das despesas nos termos do De-
creto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências. 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Respondendo pela Secretaria Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO 
 DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO 

  Processo Administrativo   nº  15/10/50.152
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 106/2016
 Objeto:  Aquisição de mobiliários (cadeiras, mesas, beliches, armários em aço, sofás) 
e escadas.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, 
resolvo:
1.  INFORMAR  que a Pregoeira declarou  FRACASSADOS  os itens  01 ,  02 ,  03 ,  04  e  
10 por não haver propostas em condições de aceitabilidade. 
2.  HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 106/2016, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses e valores totais para os itens indi-
cados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
-  CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS 
LTDA. - ME ,para o item  05  (R$ 31,00), no valor total de R$ 4.650,00 (quatro mil 
seiscentos e cinquenta reais).
-  ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME ,para os itens  06  (R$ 424,00) e  07  (R$ 
65,00), no valor total de R$ 5.342,00 (cinco mil trezentos e quarenta e dois reais).
-  ERICA MARIA ANGELIERI MONTEIRO DE OLIVEIRA - EPP ,para os itens 
 08  (R$ 161,00),  09  (R$ 216,00) e  11  (R$ 810,00), no valor total de R$ 13.336,00 (treze 
mil trezentos e trinta e seis reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização das despesas nos termos do De-
creto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Respondendo pela Secretaria Municipal de Administração 
  

 TERMO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE NOVA 
PROPOSTA 

  
  Processo Administrativo nº  16/10/18.098
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pú-
blica.
 Assunto:  Convite nº 04/2016
 Objeto:  Fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo - GLP a granel para o 
7º Grupamento de Bombeiros.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, em sala 
própria, no 6º andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta nº 200, Centro, 
Campinas, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanen-
te de Licitações, nomeada através da 86.946/2016, composta pela Presidente, Sra. 
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Ana Julia Gregio Fontes Trevisani, pelos membros Sra. Ariana Leonardo Tracchi e Sr. 
William Maia Barbosa, sendo suplente de Presidente a Sra. Simoni Aparecida Contant 
e suplentes de membros Sra. Rosélia Salomão Mesquita, Sra. Silvia Helena Pisciota 
Barthos e Sra. Desirée de Souza Sampaio. A Comissão Permanente de Licitações, 
com base nos critérios para classifi cação e julgamento previstos no item 11 da Carta-
-Convite, decide por:
 I - CLASSIFICAR  a proposta da empresa  GASBALL ARMAZENADORA E DIS-
TRIBUIDORA LTDA ,no valor unitário do item de R$ 5,00 (cinco reais) e valor total 
de R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais).
 II -  FIXAR  o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de eventuais recursos, nos 
termos do artigo 109, inciso I, alínea "b" e parágrafo 6º, da Lei Federal nº 8.666/93.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no endereço acima, 
no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h. E, nada mais havendo a tratar, foi encerra-
do o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

  
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO 

 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  14/10/64.715
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  RDC Presencial nº 10/2016
 Objeto:  Execução de obras de construção de creche Tipo B, no bairro Jardim Eldo-
rado, Campinas/SP.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 28, inciso IV, da Lei Federal nº 12.462/11, combinado com o art. 3º, inciso II e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1.  ADJUDICAR  seu objeto à empresa  CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA 
LTDA. ,no valor global de R$ 3.426.527,35 (três milhões, quatrocentos e vinte e seis 
mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos).
2.  HOMOLOGAR  o RDC Presencial nº 10/2016, referente ao objeto em epígrafe.
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização de despesa, nos termos do 
Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;
2. à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de 
Informação Municipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA  

 Respondendo pela Secretaria Municipal de Administração 
  

 RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E DE 
HABILITAÇÃO 

  
  Processo Administrativo nº  13/10/32.634
 Interessado:  Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Assunto:  RDC Presencial nº 11/2016
 Objeto:  Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Chácaras Recanto 
da Fortuna, Campinas/SP.
A Comissão Permanente de Licitações com base na análise técnica da proposta (fl s. 
969/990 e 1.022/1.032), da qualifi cação técnica (fl s. 992/994), da regularidade fi scal, 
jurídica e trabalhista (fl . 1.037) e da qualifi cação econômico-fi nanceira (fl . 949) da 
empresa que ofertou o maior percentual de desconto, decide por:
 I)  CLASSIFICAR  em primeiro lugara proposta da empresa  PRESSERV ENGE-
NHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ,com o percentual de desconto 
de 12,331845% sobre o valor orçado pelo Município, resultando sua proposta no valor 
global de R$ 7.909.855,25 (sete milhões, novecentos e nove mil oitocentos e cinquen-
ta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
 II)  HABILITÁ-LA , posto que atendeu às exigências consignadas no item 9 do edital.
 III) FIXAR  prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos termos 
do artigo 45, inciso II, alíneas "b" e "c" da Lei Federal nº 12.462/11.
Os autos estão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria Municipal de 
Administração localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar, Campinas - SP, das 
08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. 
 

 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO 

 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2016.00002112-34  Interessado:  Secretaria Muni-
cipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 297/2016  Objeto:  Contratação de empresa para a pres-
tação de serviços de transporte de emergência de pequenos animais (cães e gatos) 
acidentados com fornecimento de combustível, motorista e ajudantes.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a 
manifestação da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e do parecer jurídico desta Secretaria, que acato na íntegra,  CONHEÇO 
 da impugnação apresentada pela empresa  ZANCA TRANSPORTES LTDA EPP  ao 
Pregão Eletrônico nº 297/2016 e, no mérito,  NEGO-LHE  provimento.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Respondendo pela Secretaria Municipal de Administração 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 EXTRATO 
  

  Processo Administrativo n.º  14/10/16637  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico Social e de Turismo  Modalidade:  Pregão Presencial 
n° 185/16  Contratada:  ITATIBA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA. - EPP CNPJ nº  

13.109.299/0001-69  Termo de Contrato  n°  183/16  Objeto:  Prestação de serviços de 
intermediação de passagens aéreas com seguro viagem, abrangendo emissão, alteração 
e cancelamento de bilhetes e reserva de hotéis e locação de espaço de auditório ou sala 
com infraestrutura.  Valor:  R$ 304.192,13  Prazo:  12 meses  Assinatura:  21/09/2016.

 Processo Administrativo n.º  16/10/08380  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 201/16  Contratada:  MANEQUINHO 
DE CAMPINAS - ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPP CNPJ nº  
74.254.624/0001-71  Termo de Contrato  n°  184/16  Objeto:  Fornecimento de refei-
ções, tipo Welcome Coffe, para atendimento a diversos eventos da Secretaria Munici-
pal de Saúde.  Valor:  R$ 113.600,00  Prazo:  12 meses  Assinatura:  21/09/2016.
 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES INVESTIGATÓRIOS 
- DPDI 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PROTOCOLADO Nº 
16/10/35.065 

  
  EXPEDIENTE DESPACHADO PELO  
 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES E INVESTIGATÓ-
RIOS 
 EM 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 De Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Protocolado n.º 2016/10/35.065 
Diante dos elementos constantes do protocolado de nº 2016/10/35.065, referente ao 
pedido de certidão de inteiro teor do protocolado de nº 2012/10/42.924 pelo interessa-
do, Sr. Pedro Ribeiro, decido pelo deferimento do pedido, a fi m de conceder a certidão 
do citado protocolado, vez que preenchidos os requisitos do artigo 5º, da Constituição 
Federal e Lei Federal nº 12.527/11, nos termos dos despachos a fl s. 04/05, encon-
trando-se os documentos a disposição na Coordenadoria Setorial de Expediente de 
Gabinete do Prefeito para retirada. 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 GILBERTO BIZZI FILHO 

 Diretor Do Departamento De Processos Disciplinares E Investi 
  

 PORTARIA N° 225/16 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  088/15 , do protocolado nº 
 15/10/50.422 , onde fi gura como interessado o Departamento de Processos Discipli-
nares e Investigatórios da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, referente ao(a) 
servidor(a) de matrícula funcional nº  58.589-0  ,  decido aplicar a sanção disciplinar de  
repreensão,  por violação ao artigo 184, incisos I e II, c.c artigo 191, inciso II, da Lei 
Municipal nº 1.399/55. 

 Campinas, 16 de setembro de 2016 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
  

 PORTARIA N° 226/16 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  089/15 , do protocolado nº 
 15/10/50.424 , onde fi gura como interessado o Departamento de Processos Discipli-
nares e Investigatórios da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, referente ao(a) 
servidor(a) de matrícula funcional nº  109.837-3  ,  decido aplicar a sanção disciplinar de  
repreensão,  por violação ao artigo 184, incisos I e II, c.c artigo 191, inciso II, da Lei 
Municipal nº 1.399/55.
 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO 
 PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

  Protocolo Administrativo n° 15/10/10.948 

 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. 
 EST. PEDRO ROSA DA SILVA, Nº 515, RESIDENCIAL PARK, EXTREMA,MG, 
CEP: 37.640-000.  

 A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos, NOTIFICA a empresa DIMACI/MG MATERIAL CIRÚR-
GICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.927.876/0001-67 na pessoa de seu 
representante legal, que conforme despacho do Ilmo. Sr. Secretário Municipal 
de Chefia de Gabinete do Prefeito, no procedimento administrativo de aplicação 
de penalidades nº 15/10/10.948, publicado no Diário Oficial do Município em 19 
de setembro de 2016, em fl. 82, decidiu-se pela manutenção da penalidade de 
multa de R$ 4.238,68 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e oito 
centavos), nos exatos termos do disposto no artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, 
artigo 7º da Lei nº 10.520/02, e no item 17.3.2.3 do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 170/13. 
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 ELIZANDRA MARIA MALUF CABRAL 

 DIRETORA DO DAJ/SMAJ 
  

 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO 
 PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

  Protocolo Administrativo n° 14/10/56.141 

 PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA. 
 R: LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635, GALPÃO 01, ESCOLA AGRÍCOLA, 
BLUMENAU, SC, 89.031-300. 

 A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos, NOTIFICA a empresa PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA, 
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inscrita no CNPJ sob o nº 07.918.483/0001-57 na pessoa de seu representante 
legal, que conforme despacho do Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Chefia de 
Gabinete do Prefeito, no procedimento administrativo de aplicação de penalida-
des nº 14/10/56.141, publicado no Diário Oficial do Município em 19 de setembro 
de 2016, em fl. 115, decidiu-se pela manutenção da penalidade de multa de R$ 
386,97(trezentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), nos exatos termos 
do disposto no artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, artigo 7º da Lei nº 10.520/02, 
e no item 17.3.2.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 36/13. 
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 ELIZANDRA MARIA MALUF CABRAL 

 DIRETORA DO DAJ/SMAJ 

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

 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
 ATOS DO CMI 

 O Conselho Municipal do Idoso (CMI), no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 14.403 de 21 de setembro de 2012, alterada pela Lei nº 14.778 de 26 
de março de 2014, convoca seus Conselheiros Titulares e convida os Suplentes e os 
interessados para participar da Assembleia Geral Extraordinária do CMI a realizar-se 
dia  26 de Setembro de 2016 às 13:30 horas 
 Local: Casa dos Conselhos 
 Endereço: Rua Ferreira Penteado, 1.331 - Centro - Campinas/ SP 
 Pauta: 
1) Apresentação dos presentes e justifi cativa dos ausentes
2) Apresentação da proposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura que trata da 
construção do Centro-Dia no Município de Campinas
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 SANDRA MARGARETH ZAMPOLA 

 Presidente do Conselho Municipal do Idoso 

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

TURISMO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO 
 

 Protocolado Nº:  15/10/38593 
 Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Tu-
rismo
 Referência : Pregão Eletrônico nº: 383/2016
 Objeto :  Registro de Preços de transporte, através de veículos para passageiros tipo 
ônibus executivo, com guia de turismo, motorista e veículos devidamente habilitados.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO  a despesa no valor 
total de R$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais), a favor da Empresa  Zanca Trans-
porte Ltda  referente ao item 2 da Ata nº 028/2016.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO  

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,SOCIAL E DE TU-
RISMO/PRESIDENTE DO FATUR 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 21 DE SETEMBRO DE 

2016 
  Protocolo n°   2016/10/31428 -   Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor
 Interessado : Daniel Cardoso Vieira Amancio

 À CSA 
Solicita, Daniel Cardoso Vieira Amancio, a extração de cópia de inteiro teor do  Pro-
cesso Administrativo nº 2016/60/556. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

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

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

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola respondendo pela Secretaria Municipal de Educação 
  

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 21 DE SETEMBRO DE 

2016 
  Protocolo n°   2016/10/31429 -   Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor
 Interessado : Daniel Cardoso Vieira Amancio

 À CSA 
Solicita, Daniel Cardoso Vieira Amancio, a extração de cópia de inteiro teor do  Pro-
cesso Administrativo nº 2016/10/26849. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

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

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

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola respondendo pela Secretaria Municipal de Educação 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  n.º 16/10/01.037 
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação
 Referência : Pregão eletrônico nº142/2016. 
 Objeto : Registro de Preços de locação de infraestrutura para eventos.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a favor da 
empresa  Correa & Barnabé Produções Ltda. - EPP  - Ata de Registro de Preços nº 
392/2016, no valor de R$ 7.238,00 (sete mil e duzentos e trinta e oito reais).
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  
  

 COMUNICADO SME/DEPE Nº 01/2016   
 O Diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de 
Campinas, no uso das suas atribuições comunica:
1) A constituição de comissão, pelos servidores abaixo relacionados, para organização 
dos blocos de Educação Especial para atribuição/remoção dos professores PEB IV - 
Educação Especial para o ano letivo de 2017:
- Ana Claudia Tenório Dornelles;
- Célia Regina Fialho Bortolozo; 
- Dorine Matos Moreira de Albuquerque;
- Eliana Aparecida Pires da Costa;
- Eliana Briense Jorge Cunha;
- Flávia Barthus Nardy Torrecilas;
- Margarete Savassa Daniel Montanhaur;
- Mariana da Cunha Sotero;
- Tânia Maria Ximenes Ferreira;
- Thais Carvalho Zanchetta Penteado;
- Waldina Regina de Almeida Vaz de Lima;
- Wladimir Stempniak Mesko e
- 01 (um) Representante do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Munici-
pal de Campinas.

2) A primeira reunião ocorrerá no dia 26/09/2016, na Secretaria Municipal de Educa-
ção, 9º andar do Paço Municipal, das 14h às 17h.

3) A comissão deverá sistematizar em relatório fi nal a proposta para a organização dos 
blocos e encaminhá-la ao DEPE até o dia 30 de setembro de 2016.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  
 JULIANO PEREIRA MELLO 
 Diretor do Departamento Pedagógico 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 RESOLUÇÃO SME/FUMEC Nº 08 /2016   
 DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE 
EJA ANOS INICIAIS DA FUMEC, NO PROGRAMA APOIO À ALFABETIZA-
ÇÃO AOS ALUNOS DE 1º AO 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINAS

A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), no uso 
das atribuições do seu cargo e:
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394 de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional;
CONSIDERANDO a Meta 9 do Plano Nacional de Educação, aprovado através da Lei 
13.005 de 25 de junho de 2014;
CONSIDERANDO a Meta 9 da Lei 15.029 de 24 de junho de 2015, que institui o 
Plano Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB nº 11/2000, e suas alterações, que trata as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos;
CONSIDERANDO a Portaria SME/FUMEC nº 03/2014, que nomeou Comissão para 
discussão, análise e proposição de programa que vise atender à Educação de Jovens e 
Adultos, nas suas necessidades didáticas e pedagógicas, para funcionamento em espa-
ços públicos, cedidos ou locados, a partir da disponibilidade anual de professores da 
FUMEC, devido à efetivação gradual da erradicação do analfabetismo no município;
CONSIDERANDO que a Comissão foi constituída por representantes da Secretaria 
Municipal de Educação de Campinas (representantes da supervisão educacional do 
Núcleo de Ação Educativa Descentralizada, da coordenação pedagógica e de profes-
sores) da Fundação Municipal para Educação comunitária (representantes da Coor-
denação do Programa de Jovens e Adultos, da direção de unidades educacionais, de 
professores das Regionais Norte, Noroeste, Leste, Sudoeste e Sul) e do Sindicato dos 
Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Campinas (STMC);
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 12.501, de 13/03/06, que institui o Sistema 
Municipal de Ensino e suas alterações;
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CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 07, de 14/12/2010, que dispõe sobre as 
"Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 anos";
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 04, de 13/07/2010, que defi ne "Diretri-
zes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica";
CONSIDERANDO a Resolução CME nº 1, de 09/06/2011 que "Fixa normas para 
os atos de criação, credenciamento/autorização de funcionamento de unidades edu-
cacionais e para autorização de funcionamento de cursos, mantidos pela Fundação 
Municipal para Educação Comunitária e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Resolução FUMEC nº 02/2015, que estabelece as diretrizes 
para planejamento, a elaboração e a avaliação do Projeto Pedagógico das Unidades 
Educacionais (UEFs) da Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC);
CONSIDERANDO a Resolução SME/FUMEC nº 03/2015, de 05 de março de 2015, 
que dispõe sobre a regulamentação da atuação do professor de EJA Anos Iniciais da 
FUMEC, no Programa Apoio à Alfabetização aos alunos de 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Campinas;
CONSIDERANDO a Resolução FUMEC Nº12/2015, de 28 de dezembro de 2015 que 
Dispõe sobre as Diretrizes e Normas para Cumprimento dos Tempos Pedagógicos;
CONSIDERANDO a Resolução FUMEC nº 02/2016, que estabelece as diretrizes para 
elaboração do adendo/adequação do Projeto Pedagógico das Unidades Educacionais 
(UEFs) dos Programas de Educação de Jovens e Adultos - da Fundação Municipal 
para Educação Comunitária (FUMEC);
CONSIDERANDO a Resolução nº 03/2016, que dispõe sobre a criação de Unidade 
Educacional da Fundação Municipal para Educação Comunitária (UEF), no município 
de Campinas, UEF "Programa Apoio à Alfabetização";
CONSIDERANDO a Resolução FUMEC nº 04/2016, a qual dispõe sobre o ato de 
credenciamento/autorização de funcionamento da Unidade Educacional da Fundação 
Municipal para a Educação Comunitária (FUMEC), no município de Campinas, UEF 
"Programa Apoio à Alfabetização".
RESOLVE:
Art. 1º Alterar regulamentação da atuação do professor de EJA Anos Iniciais da FU-
MEC, no Programa de Apoio à Alfabetização aos Alunos da SME do 1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, com orientações que nortearão 
as ações do professor de EJA Anos Iniciais da FUMEC, nas Escolas Municipais de 
Ensino Fundamental (EMEFs) da SME.
Art. 2º Este programa tem como objetivo promover igualdade de condições para equa-
lização de saberes aos alunos com defasagem de aprendizagem nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática.
Art. 3º O Programa de Apoio à Alfabetização será realizado nas EMEFs indicadas pela 
Coordenadoria de Educação Básica/SME.
§ 1º As atividades educativas realizadas pelos professores que atuarão no Programa de 
Apoio à Alfabetização ocorrerão sempre no contraturno do período de escolarização 
do aluno, inclusive, nas escolas de Educação Integral.
§ 2º As turmas serão compostas por, no máximo, 15 alunos, prioritariamente, dos 
ciclos III e IV.
Art. 4º Estarão habilitados a atuar, neste Programa, os professores efetivos de EJA 
Anos Iniciais da FUMEC;
Art. 5º Os professores da FUMEC, que tiverem classe atribuída no Programa de Apoio 
à Alfabetização, deverão participar do planejamento continuado das atividades peda-
gógicas em conjunto com a equipe de professores e especialistas das EMEFs.
Art. 6º Os professores que atuarão, neste Programa, terão a jornada distribuída da 
seguinte maneira:
I- TDA: 15 horas-aula semanais organizadas, obrigatoriamente, de segunda a sexta-
-feira, em três horas-aula diárias consecutivas;
II- TDC: 02 horas-aula semanais que deverão ser realizadas, alternadamente, na 
EMEF e na Unidade Educacional da FUMEC;
III- TDPA: 03 horas-aula semanais que deverão ser utilizadas para preparo de aula;
IV- CHP: 04 horas/aula utilizadas para formação conforme Resolução FUMEC 
Nº12/2015, quando da opção na jornada do professor.
§ 1º Quando da impossibilidade do cumprimento dos TDCs, por parte dos professores 
do Programa de Apoio à Alfabetização nas unidades educacionais da Rede Municipal 
de Ensino, em função de acúmulo legal comprovado, o tempo pedagógico de frequên-
cia obrigatória será o da FUMEC.
§ 2º A jornada do professor descrita, neste artigo, não poderá ser alterada.
§ 3º A utilização de CHP em atividades de formação deverá ser autorizada previamen-
te pela GPEJA/FUMEC.
Art. 7º A atribuição de aulas deverá seguir a classifi cação dos professores no Sistema 
Eletrônico de Atribuição e Remoção - SER da FUMEC.
Art. 8º A folha-ponto do professor deverá ser assinada pelo diretor da EMEF, na qual 
estiver atuando e pelo diretor Educacional da FUMEC, o qual encaminhará à Gestão 
de Recursos Humanos (GRH).
Art. 9º O professor que tiver aulas atribuídas no Programa de apoio à alfabetização 
deverá:
I- elaborar uma proposta de trabalho que se integre à equipe da EMEF, que deverá ser 
aprovada pelo Diretor Educacional da FUMEC e da EMEF;
II- registrar em diário de classe os alunos matriculados no PAA, em conformidade com 
o Integre, bem como as atividades diárias;
III- em caso de faltas em excesso dos alunos matriculados no PAA, o professor deverá 
comunicar aos Diretores Educacionais da EMEF e da FUMEC;
IV- identifi car e descrever difi culdades de cada aluno, considerando as indicadas pela 
escola;
V- criar uma proposta individualizada de intervenção para superar as lacunas/difi cul-
dades de aprendizagem dos alunos, adequadas às características da Proposta Pedagó-
gica da Escola;
VI- propor ações com recursos e estratégias diferenciadas para superação das lacunas/
difi culdades, que estejam em consonância com as Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica para Ensino Fundamental da SME;

Art. 10 Os professores com as aulas atribuídas no Programa de Apoio à Alfabetização 
cumprirão calendário escolar da FUMEC.
Art. 11 O Plano de Curso do Programa Apoio à Alfabetização consta como Anexo 
Único nesta resolução.
Art. 12 Os casos omissos serão resolvidos pela Presidente da FUMEC.
Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação

Campinas, 20 de setembro de 2016

SOLANGE VILLON KOHN PELICER
Presidente da FUMEC
  
 ANEXO ÚNICO 

 PROGRAMA DE APOIO À ALFABETIZAÇÃO 
 PLANO DE CURSO 

 INTRODUÇÃO 
  
A defi nição sobre o que é analfabetismo vem sendo revista nos últimos anos, como 
lembra Vera Masagão Ribeiro, coordenadora de programas da ONG (Organização 
não-governamental) Ação Educativa. Para Unesco, em 1958, o indivíduo alfabetizado 
era aquele que tinha a capacidade de escrever ou ler uma sentença simples, relacio-
nada à sua vida cotidiana. Já em 1978, adotou a expressão alfabetismo funcional, 
que designa o ser que é capaz de usar a leitura e escrita de maneira efi ciente em seu 
contexto social e de utilizar essas habilidades para continuar aprendendo e se desen-
volvendo durante sua vida. 
No Brasil, letramento é o termo que está sendo utilizado para nomear esse conceito 
de alfabetismo, o qual se refere ao  literacy,  do inglês, ou ao  littératie , do francês, ou 
ainda ao  literacia , em Portugal. Vários pesquisadores têm trazido contribuições para 
tal discussão, entre eles, destaca-se Magda Soares (2003), a qual afi rma que os con-
ceitos de Alfabetização e Letramento se mesclam, pois, segunda a autora, a inserção 
de crianças e adultos no mundo da escrita ocorre simultaneamente pela aquisição do 
sistema convencional de escrita-alfabetização e pelo desenvolvimento de habilidades 
de uso desse sistema em atividades de leitura e escritas nas práticas sociais.
Na verdade, a grande questão não é somente apontar se as pessoas sabem ou conse-
guem ler e escrever, mas sim o que elas podem ou são capazes de fazer com essas 
habilidades. Logo, além da preocupação com o  analfabetismo , problema que ainda 
assombra alguns países, inclusive o Brasil, há a preocupação com o  alfabetismo , isto 
é, com o desenvolvimento das capacidades e do uso efetivo da leitura e escrita nas 
diferentes esferas sociais. 
É necessário que a pessoa alfabetizada tenha capacidade de usar a linguagem escrita 
de maneira efetiva, tal preocupação deve estar presente na Educação Básica e interes-
sar à toda sociedade, em especial aos educadores e aos que fazem as políticas educa-
cionais, a fi m de que sejam atendidas às exigências do mundo moderno em relação ao 
alfabetismo, para que sejam concedidas condições necessárias para que os alfabetiza-
dos tenham oportunidades de continuar a se desenvolver pessoal e profi ssionalmente.
O Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009, aponta que, no século XX, as taxas de 
analfabetismo entre os brasileiros com 15 anos ou mais decresceram de 65% em 1920, 
para 9,7% em 2009 e para 8,7% no Censo de 2010 do IBGE. Tais dados resultam da 
expansão dos sistemas de ensino público, os quais ampliam o acesso à educação pri-
mária. Porém, é importante enfatizar que esses índices são computados com base na 
autoavaliação da população sobre sua capacidade de ler e escrever.
Seguindo as recomendações da Unesco, na década de 90, o IBGE passou a divulgar 
também índices de analfabetismo funcional, tomando como referencial o número de 
séries escolares concluídas pelos entrevistados. Por esse critério, são considerados 
analfabetos funcionais os indivíduos com menos de quatro anos de escolaridade. Esse 
resultado, aponta que o índice de analfabetismo funcional no Brasil chega perto dos 
20,3%, conforme o PNAD/IBGE de 2009.
Diante de tais dados, Ribeiro questiona: "Mas ter sido aprovado na 4ª série garante o 
alfabetismo funcional?" A pesquisadora afi rma que não há uma resposta categórica, 
uma vez que o conceito é relativo, pois depende das demandas de leitura e escrita 
existentes nos contextos sociais e das expectativas que a sociedade coloca e esclarece

É por isso que, enquanto nos países menos desenvolvidos se toma o critério de quatro 
séries escolares, na América do Norte e na Europa toma-se oito ou nove séries como 
patamar mínimo para se atingir o alfabetismo funcional. E, mesmo já tendo estendido 
a escolaridade de oito ou até 12 séries para praticamente toda a população, muitos pa-
íses norte-americanos e europeus continuam preocupados com o nível de alfabetismo 
da população, tendo em vista, principalmente, as exigências de competitividade no 
mercado globalizado. O grau de escolaridade atingido já não satisfaz como critério de 
alfabetismo. Por um lado, é cada vez mais patente que os resultados de aprendizagem 
dos sistemas de ensino são muito desiguais e, além disso, os governos estão interes-
sados em saber quanto a população adulta encontra oportunidades de desenvolver as 
habilidades adquiridas na escola, mantendo a capacidade de aprender. (http://www.
ipm.org.br)

A partir dessa preocupação, na década de 90, vários países desenvolvidos iniciaram 
a realização de pesquisas amostrais, através da aplicação de testes para analisar os 
níveis de habilidades de leitura e escrita da população adulta. O principal programa 
internacional é articulado pelo OCDE, o  International Adult Literacy Survey , do qual 
participam mais de 40 países.
Nesses estudos, o foco não é o analfabetismo e sim a insufi ciência das habilidades de 
leitura e escrita da população alfabetizada. No Brasil, existem os problemas novos e 
os antigos, infelizmente o analfabetismo absoluto ainda atinge milhões de brasileiros 
e ainda há a necessidade de melhorar o desempenho dos sistemas de ensino e elevar 
a qualifi cação da força de trabalho em todos os níveis, ou seja, combater o analfabe-
tismo funcional.
Conhecendo a problemática: a necessidade de erradicação do analfabetismo absoluto 
e a minimização do analfabetismo funcional, em âmbito nacional, e tomando por base 
as Leis de Diretrizes e Bases de 1996, que determinam, no art. 32, como objetivo do 
Ensino Fundamental a formação do cidadão, mediante:

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

A Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC) resolveu engajar-se 
nessa luta, criando diversos programas voltados a Educação de Jovens, adultos e ido-
sos e também em 2015, o Programa de Apoio à Alfabetização (PAA), o qual objetiva 
apoiar o trabalho docente no processo de alfabetização e letramento, nas escolas do 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Campinas, oferecendo profi s-
sionais com qualifi cação para ministrarem aulas de reforço nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática, tendo como público-alvo os alunos de 1º ao 9º anos.
Em consonância com Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Municipal de 
Educação (PME) que determinam diretrizes, metas e estratégias para a política edu-
cacional dos próximos dez anos, estabelecendo metas estruturantes para a garantia do 
direito à educação básica com qualidade e a redução das desigualdades e valorização 
da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade, o PAA busca promover a 
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equalização de conhecimentos, bem como evitar a evasão e produção de novos anal-
fabetos funcionais.

 OBJETIVO GERAL 
  
O Programa de Apoio à Alfabetização oferece aulas de apoio docente no processo de 
alfabetização e letramento nas escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 
Ensino de Campinas aos alunos do 1º ao 9º anos, no contraturno do período de escola-
rização do aluno, inclusive, nas escolas de Educação Integral, nas disciplinas de Lín-
gua Portuguesa e Matemática, objetivando promover a equalização de conhecimentos, 
evitar a evasão e a produção de novos analfabetos funcionais.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
· Resgatar conteúdos de ensino nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, 
inerentes ao processo de alfabetização e letramento, a fi m de superar a defasagem no 
processo de ensino-aprendizagem;
· Criar oportunidades para que os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de Campinas sejam atendidos em suas necessidades escolares, de modo a garantir o 
domínio da leitura, escrita e numeramento;
· Promover a autonomia do aluno, elevando a autoestima de modo que ele seja o 
sujeito de sua aprendizagem, apropriando-se cada vez mais do mundo do fazer, do 
conhecer, do agir e do conviver;
· Contribuir para diminuir o analfabetismo funcional e evitar a evasão escolar no mu-
nicípio de Campinas;
· Contribuir para o cumprimento das metas relacionadas ao analfabetismo absoluto e 
funcional do Plano Municipal de Educação.

 JUSTIFICATIVA 
  
O Programa de Apoio à Alfabetização nasceu da observação da problemática envol-
vendo o aprendizado dos alunos com difi culdades de aprendizagem e, em virtude, do 
analfabetismo funcional verifi cado em todo o país. 
A constatação de tais questões impulsionou a Fundação Municipal para Educação 
Comunitária (FUMEC), que conta com um corpo docente de alfabetizadores quali-
fi cados, recursos didáticos e proposta de conteúdo de ensino contextualizado à reali-
dade dos alunos, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, propor uma 
reorganização pedagógica dos recursos didáticos, a fi m de erradicar o analfabetismo 
absoluto, minimizar o analfabetismo funcional e evitar a evasão escolar.
Tem-se como princípio a construção de um trabalho integrado interdisciplinarmente 
entre os profi ssionais da FUMEC e das EMEFs, atendidas pelo referido Programa. 
O trabalho dos professores da FUMEC estará integrado ao proposto pela equipe da 
escola, em consonância ao Projeto Pedagógico dessa e com as Diretrizes Curriculares 
da Educação Básica para o Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação 
É necessário salientar que a proposta desse curso vai ao encontro do Plano Nacional de 
Educação (PNE) e o Plano Municipal de Educação (PME), leis que determinam metas 
e estratégias para melhorar a educação até 2024 e que preveem a alfabetização até o 
3º ano do Ensino Fundamental.
Este Programa não certifi ca o aluno e não há exigência de frequência mínima, fi cando 
a critério dos profi ssionais das EMEFs o encaminhamento dos alunos para classe do 
Programa de Apoio à Alfabetização, na busca conjunta e contínua de atingir os objeti-
vos geral e específi cos desse Programa.

 METODOLOGIA 
  
O Programa de Apoio à Alfabetização será realizado nas EMEFs indicadas pela Coor-
denadoria de Educação Básica/ Secretaria de Educação Básica (SME). As atividades 
educativas, realizadas pelos professores que atuarão no PAA, ocorrerão sempre no 
contraturno do período de escolarização do aluno, inclusive, nas escolas de período 
integral.
A matrícula será feita pelo professor da FUMEC, de acordo com os encaminhamen-
tos das EMEFs, em papel ofi cial da FUMEC, respeitando os registros constantes no 
Integre, uma vez que esses alunos já estarão matriculados ofi cialmente pelas Escolas 
de Ensino Fundamental.
Os conteúdos curriculares do curso do Programa de Apoio à Alfabetização deverão 
estar alinhados às Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Funda-
mental da Secretaria Municipal de Educação e adequados à Proposta Pedagógica da 
Escola. 
Logo, os professores da FUMEC, que tiverem aulas atribuídas no PAA, deverão par-
ticipar do planejamento continuado das atividades pedagógicas em conjunto com a 
equipe de professores e especialistas das EMEFs e planejar propostas individualizadas 
de intervenção para superar as lacunas/difi culdades de aprendizagem dos alunos, que 
deverão ser entregues ao Diretor Educacional da FUMEC, bem como propor ações 
com recursos e estratégias diferenciadas para avanços no processo de alfabetização.
Os alunos serão avaliados, partindo-se dos pressupostos que as avaliações constituem 
elementos para refl exão e orientação de práticas pedagógicas, a fi m de contribuir para 
que o professor possa reorganizar conteúdos, rever metas e metodologias. Todavia, 
observando as especifi cidades do PAA, a avaliação do processo de ensino será divi-
dida em:

 I-   AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  
  
Objetiva a investigação dos saberes individuais e dos conhecimentos prévios que o 
aluno possui sobre leitura/escrita e procedimentos matemáticos e será realizada por 
meio de instrumento próprio, expressa por meio de relatório, quando da matrícula do 
aluno visando:
· Estabelecer vínculo de afetividade entre professor e educando;
· Conhecer interesses, objetivos, motivações e experiências escolares anteriores;
· Resgatar a imagem que o aluno tem da escola e de si mesmo;
· Detectar quais são as difi culdades e necessidades dos estudantes;
· Aferir os conhecimentos que o educando possui dos códigos da escrita e dos proce-
dimentos matemáticos e de como os utiliza no dia-a-dia.

 II-   AVALIAÇÃO CONTINUADA E FORMATIVA 
  
Realizar-se-á durante todo o período letivo com o propósito de verifi car quais são os 
resultados alcançados, se os estudantes reconhecem seus erros e acertos, bem como 
se estão atingindo os objetivos previstos no processo de escolarização. Nesse caso, 
ela ocorrerá junto à avaliação proposta pela equipe da escola. Para tanto, o professor 
deverá:
· Utilizar o diálogo para favorecer o acompanhamento do percurso da aprendizagem 
de forma participativa e democrática;

· Refl etir sobre o processo ensino-aprendizagem, valorizando as experiências viven-
ciadas dos educandos, a fi m de dinamizar o processo educativo;
· Estimular os alunos a participarem ativamente do acompanhamento do percurso da 
aprendizagem, de forma que analisem criticamente o próprio desenvolvimento, obje-
tivando detectar os aspectos em que já avançaram e aqueles que necessitam de mais 
estudo;
· Considerar a produção diária dos alunos, como instrumento de coleta de dados, ponto 
de partida e reorganização de ações pedagógicas;
· Recolher, corrigir e dar devolutiva das produções dos educandos, para que, de ma-
neira refl exiva, os alunos compreendam seus avanços e reconheçam pontos a serem 
melhorados.

 III-   AVALIAÇÃO DESCRITIVA 
  
Será realizada trimestralmente, por meio de relatórios de acompanhamento contínuo e 
de registros coerentes com as fi nalidades educativas expressas no Projeto Pedagógico 
da unidade educacional. Será registrada no Integre pelo professor, mas sem a fi nalida-
de de promoção/retenção do aluno.
Para que haja um efetivo acompanhamento do desenvolvimento pedagógico dos alu-
nos, os professores deverão registrar o desenvolvimento dos educandos em portfólios, 
para análise minuciosa dos resultados obtidos, por meio das atividades pedagógicas 
aplicadas.

 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que a construção do trabalho integrado entre os profi ssionais da FUMEC do 
Programa de Apoio à Alfabetização e da SME nas EMEFs resulte em:
a) Promoção de igualdade de condições para equalização de saberes aos alunos com 
defasagem de aprendizagem nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática;
b) Promoção da autonomia do aluno, elevando a autoestima de modo que ele se torne 
o sujeito de sua aprendizagem;
c) Diminuição do analfabetismo funcional;
d) Evitar a evasão escolar;
e) Cumprimento das metas relacionadas ao analfabetismo absoluto e funcional presen-
tes no Plano Municipal de Educação;
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 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
  

 RATIFICAÇÃO   
 Com base no que consta nos autos do protocolo  n° 2016/10/12.251 ,  ratifico  a dis-
pensa de licitação para a contratação do  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE,  CNPJ/MF nº 61.600..839/0001-55, para a celebração de termo de 
contrato pelo prazo de 12 (doze) meses, cujo objeto é o serviço de agente de integra-
ção de estágios, bem como a despesa no valor de R$ 11.879,00 (onze mil oitocentos 
e setenta e nove reais), devendo o montante de R$ 4.679,00 (quatro mil seiscentos 
e setenta e nove reais) onerar o presente exercício e o restante o exercício seguinte, 
sempre nas dotações orçamentárias nº 60401.12.363.1083.4345.339039 FR 200.000, 
60402.12.122.1085.4344.339039 FR 220.000 e 60404.12.366.1084.4346.339039 FR 
220.000, com amparo legal no artigo 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93. 

 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
  

 PROTOCOLADO: 16/10/12.251 ASSUNTO: CONTRATAÇÃO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE 
INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, VISANDO ATENDER 

ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E 



9Campinas, quinta-feira, 22 de setembro de 2016 Diário Ofi cial do Município de Campinas

COM FREQUÊNCIA REGULAR EM CURSOS DE ENSINO 
PROFISSIONAL, DE NÍVEL MÉDIO OU SUPERIOR, 

VINCULADOS À ESTRUTURA DO ENSINO PÚBLICO 
OU PROVADO DO PAÍS, PARA PREENCHIMENTO 

DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO, NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC, MEDIANTE PAGAMENTO DE TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO PARA ESTUDANTE. INTERESSADA: 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO 

COMUNITÁRIA - FUMEC. 
  

  DESPACHO :

Diante dos elementos que constam nos autos, 

1)  AUTORIZO  a contração direta do  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE,  CNPJ/MF nº 61.600.839/0001-55,  com fundamento no artigo 24, 
inciso XIII da Lei nº 8.666/93, para a celebração de termo de contrato pelo prazo de 
12 (doze) meses, cujo objeto é o serviço de agente de integração de estágios, bem 
como a despesa respectiva no valor de R$ 11.879,00 (onze mil oitocentos e setenta 
e nove reais), devendo o montante de R$ 4.679,00 (quatro mil seiscentos e seten-
ta e nove reais) onerar o presente exercício e o restante o exercício seguinte, sem-
pre nas dotações orçamentárias nº 60401.12.363.1083.4345.339039 FR 200.000, 
60402.12.122.1085.4344.339039 FR 220.000 e 60404.12.366.1084.4346.339039 FR 
220.000;

2)  RECONHEÇO  o débito em favor da mesma instituição no valor de R$ 1.079,00 
(hum mil e setenta e nove reais) referente aos serviços prestados desde o dia 25 de 
julho de 2016 até a presente data, devendo onerar as mesmas dotações orçamentárias 
apontadas no item acima;

3) À Procuradoria Jurídica para a celebração do termo de contrato.
 

 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
  

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  Processo Administrativo nº  2016/10/28669.
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Eletrônico n°  033/2016 
 OBJETO:  Aquisição de Apoio para Pés, para utilização nas unidades administrati-
vas   FUMEC/CEPROCAMP  ,  conforme especifi cações e quantitativos constantes do  
ANEXO I- PROJETO BÁSICO .

  Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexistindo 
recursos pendentes e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto do referido pregão ,  em 
atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e demais legisla-
ções pertinentes, resolvo:
  
 1.HOMOLOGAR  o Pregão suprarreferido pelo preço unitário, entre parênteses, ofer-
tado pela empresa vencedora para os itens do Pregão:
 . M. F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 
20.853.918/0001-90 (R$ 98,00); 

 2.AUTORIZAR  a despesa em favor de    M. F. COMÉRCIO, GERENCIAMEN-
TO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 20.853.918/0001-90  , no valor de R$ 
 11.760,00(onze mil, setecentos e sessenta reais) , devendo ser oneradas as dotações 
orçamentárias abaixo do presente exercício. 

 60.401.12.363.1083.4345.339030 
 60.402.12.122.1085.4344.339030 
 60.404.12.366.1084.4346.339030 

Publique-se na forma da lei.

À Procuradoria Jurídica para elaboração do Termo de Contrato.
Após, à Área Administrativa e Financeira da FUMEC para as demais providências.
 

 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 
  

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 
  

  Processo Administrativo nº  16/10/31208.
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Presencial n° 037/2016
 OBJETO:  Contração de Empresa para prestação de serviços de transporte escolar por 
micro-ônibus, com motoristas devidamente habilitados para atendimento de alunos da 
Educação de Jovens e Adultos da  FUMEC , em conformidade com as especifi cações e 
quantidades constantes do  ANEXO I - PROJETO BÁSICO  . 

Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexistindo 
recursos pendentes e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto do referido pregão ,  em 
atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e demais legisla-
ções pertinentes, resolvo:
 1) HOMOLOGAR  o Pregão Presencial n°  037/2016  pelos valores unitários entre 
parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas:
 . MACTUR FRETAMENTOS LTDA EPP-  CNPJ  64.170.087/0001-28 , item  01 (R$ 
300,00); 
 . DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP -  CNPJ 
 07.233.889/0001-04,  item  02(R$ 200,00). 
  
 2).    AUTORIZAR  a despesa em favor de  MACTUR FRETAMENTOS LTDA 
EPP-  CNPJ  64.170.087/0001-28 , no valor de R$  60.000,00(sessenta mil reais) , e 
em favor de  DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP -  CNPJ 
 07.233.889/0001-04,  no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo ser 
oneradas as dotações orçamentárias abaixo do presente exercício, no valor de R$ 

27.000,00 (vinte e sete mil reais) e o restante devendo onerar as dotações orçamentá-
rias do exercício subsequente.
 60.404.12.366.1084.4346.339039 

Publique-se na forma da lei.
À Procuradoria Jurídica para elaboração do Termo de Contrato.
Após, à ÁREA Administrativa e Financeira da  FUMEC  para as demais providências.
 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2016- SMEL 
  

 O Município de Campinas comunica aos interessados que está procedendo ao CHA-
MAMENTO PÚBLICO, no horário de expediente, das 9h às 12h e das 14h às 17h, do 
dia 03/10/2016 ao dia 28/10/2016, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, loca-
lizado na Av. Heitor Penteado, 1655, Taquaral, Campinas-SP, para o CREDENCIA-
MENTO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA / PESSOA JURÍDICA para atuação 
no projeto denominado DOMINGO FITNESS - PARQUE TAQUARAL - EDIÇÃO 
2017, que oferecerá aulas abertas de ginástica para a população.

 1 - OBJETO 
O objeto do presente chamamento público compreende:

Credenciamento de academias de ginástica regularmente estabelecida no município de 
Campinas para a realização de aulas de ginástica, abertas à população, aos domingos - 
período da manhã, no Parque Taquaral, Av. Heitor Penteado s/n.º, portão 07, Taquaral, 
Campinas-SP.

Consideram-se as aulas de ginástica descritas no item anterior:
a) Aula de Ginástica Localizada;
b) Aula de Ritmos / Dança;
c) Aula de Alongamento;
d) Outros tipos de exercícios físicos realizados em grandes grupos.

 2 - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
As pessoas jurídicas interessadas em realizar as aulas abertas, deverão apresentar os 
seguintes documentos, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou pelo(s) 
servidor(es) encarregado(s) da recepção dos mesmos.

DOCUMENTOS PARA PESSOAS JURÍDICAS:
I - Termo de credenciamento no projeto DOMINGO FITNESS - PARQUE TAQUA-
RAL - Edição 2017, e declaração da empresa comprovando profi ssionais habilitados e 
inscritos no respectivo órgão de classe, conforme anexo 1;
II - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial do Estado ou no Cartório de Títulos e Documentos, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de docu-
mentos de eleição de seus administradores, onde conste, dentro dos seus objetivos, a 
prestação do serviço acima indicado;
III - Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ/MF);
IV - Prova de regularidade fi scal com a fazenda municipal em relação aos tributos 
mobiliários com validade não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
da emissão, se não houver a validade especifi cada na Certidão;
V - Alvará de funcionamento fornecido pelo Município de Campinas;
VI - Certidão negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial e extrajudi-
cial expedida pelo cartório distribuidor;
VII - Declaração em cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF;
VIII - CRF-FGTS atualizado;
IX - Certidões de regularidade fi scal atualizadas perante a União, o INSS, a certidão 
de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
X - A obrigatoriedade da pessoa jurídica interessada não estar suspensa em seu direito 
de licitar e contratar com o Município de Campinas, bem como declarada inidônea.

 Parágrafo 1:  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por processo de cópia autenticada por cartório competente ou por publicação 
em órgão de imprensa ofi cial, ou ainda extraídos via internet, fi cando sua autenticida-
de condicionada a esta verifi cação.

 Parágrafo 2:  Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte, a do-
cumentação a ser apresentada deverá seguir as prerrogativas nos termos legais. 

 3 - CREDENCIAMENTO 
 Todas as academias que apresentarem as condições acima estabelecidas esta-
rão habilitadas à participar do projeto DOMINGO FITNESS - PARQUE TA-
QUARAL -EDIÇÃO 2017, sendo que a participação será em esquema de ro-
dízio. Em cada domingo apenas uma academia será responsável por realizar a 
aula. A ordem de participação será definida por sorteio, que será realizado no 
dia  08/11/2016,  às 15:00 horas, nas Dependências da Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer, localizado na Av. Heitor Penteado, 1655, Taquaral - Campinas/SP. 
O credenciamento terá validade exclusivamente durante o período de realização do 
Domingo Fitness- PARQUE TAQUARAL - edição 2017.

 4 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO - EDIÇÃO 2017 
O projeto DOMINGO FITNESS - PARQUE TAQUARAL será realizado no período 
de  15 de JANEIRO   de 2017 a 17 de Dezembro de 2017  . 

 5 - DIVULGAÇÃO  
As academias participantes poderão fazer a divulgação de suas atividades durante as 
aulas que realizarão. Será permitida também a colocação de banner ou faixa com logo 
e informações durante as aulas.
Os nomes das academias participantes também serão incluídos no material de divul-
gação do projeto.

 6 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de pessoal para 
execução das aulas, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fi scais e 
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma 
hipótese, poderão ser transferidos para o Município.
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Para eventuais confl itos ocorridos durante a execução do projeto fi ca eleito o foro 
competente para dirimi-los, o da Comarca de Campinas.

No caso de descumprimento das obrigações decorrentes do projeto, a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer publicará em diário ofi cial o ocorrido fi cando a academia 
impedida de participar da próxima edição do projeto.

Caso seja necessário, a Secretaria Municipal de Esportes poderá realizar alterações no 
edital, bem como estabelecer novos prazos para credenciamento.

O desenvolvimento do projeto será acompanhado por técnicos qualifi cados indicados 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

 7 - INFORMAÇÕES 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Coordenadoria Setorial de Esportes 
de Participação e Lazer, localizada na Av. Heitor Penteado, 1655, Taquaral - Campi-
nas/SP - Fone: 32950432, 32724062 ou pelo e-mail coordenadoria.lazer@gmail.com. 

ANEXO 1 
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO E COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
Eu, (nome do responsável e RG), solicito o credenciamento da academia (nome e CNPJ da 
empresa), estabelecida na (endereço completo da empresa), no projeto DOMINGO FITNESS-
PARQUE TAQUARAL -EDIÇÃO 2017, informo ter conhecimento de todos os itens do edital de 
chamamento público nº 04/2016 - SMEL  e declaro que a academia possui profissionais 
qualificados para a prestação dos serviços solicitados, conforme relação abaixo: 
1. _________________________ Registro CREF n°:_________________________ 
Nome do profissional 
2. _________________________ Registro CREF n°:_________________________ 
Nome do profissional 
3. _________________________ Registro CREF n°:_________________________ 
Nome do profissional 
4. _________________________ Registro CREF n°:_________________________ 
Nome do profissional 
Campinas, ___ de ___________ de 2016. 
 
_________________________________ 
(identificação e assinatura do responsável) 
 
OBS: Anexar cópia dos registros no órgão competente.

 

 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 DÁRIO SAADI 

 Secretário Municipal de Esportes e Lazer 
  

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2017- SMEL 
  

 O Município de Campinas comunica aos interessados que está procedendo ao CHA-
MAMENTO PÚBLICO, no horário de expediente, das 9h às 12h e das 14h às 17h, 
do dia 03/10/2016 ao dia 28/10/2016, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
localizado na Av. Heitor Penteado, 1655, Taquaral, Campinas-SP. Para o CREDEN-
CIAMENTO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA / PESSOA JURÍDICA para atua-
ção no projeto denominado DOMINGO FITNESS - PEDREIRA DO CHAPADÃO 
-EDIÇÃO 2017, que oferecerá aulas abertas de ginástica para a população.

 1 - OBJETO 
O objeto do presente chamamento público compreende:

Credenciamento de academias de ginástica regularmente estabelecida no município de 
Campinas para a realização de aulas de ginástica, abertas à população, aos domingos 
- período da manhã, na Pedreira do Chapadão localizada na Rua Dr. Alcídes Carvalho 
- Jardim Chapadão, Campinas - SP. Consideram-se as aulas de ginástica descritas no 
item anterior:
a) Aula de Ginástica Localizada;
b) Aula de Ritmos / Dança;
c) Aula de Alongamento;
d) Outros tipos de exercícios físicos realizados em grandes grupos.

 2 - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
As pessoas jurídicas interessadas em realizar as aulas abertas, deverão apresentar os 
seguintes documentos, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou pelo(s) 
servidor(es) encarregado(s) da recepção dos mesmos.

DOCUMENTOS PARA PESSOAS JURÍDICAS:
I - Termo de credenciamento no projeto DOMINGO FITNESS, e declaração da em-
presa comprovando profi ssionais habilitados e inscritos no respectivo órgão de classe, 
conforme anexo 1;
II - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial do Estado ou no Cartório de Títulos e Documentos, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de docu-
mentos de eleição de seus administradores, onde conste, dentro dos seus objetivos, a 
prestação do serviço acima indicado;
III - Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ/MF);
IV - Prova de regularidade fi scal com a fazenda municipal em relação aos tributos 
mobiliários com validade não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
da emissão, se não houver a validade especifi cada na Certidão;
V - Alvará de funcionamento fornecido pelo Município de Campinas;
VI - Certidão negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial e extrajudi-
cial expedida pelo cartório distribuidor;
VII - Declaração em cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF;
VIII - CRF-FGTS atualizado;
IX - Certidões de regularidade fi scal atualizadas perante a União, o INSS, a certidão 
de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
X - A obrigatoriedade da pessoa jurídica interessada não estar suspensa em seu direito 
de licitar e contratar com o Município de Campinas, bem como declarada inidônea.

 Parágrafo 1:  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por processo de cópia autenticada por cartório competente ou por publicação 
em órgão de imprensa ofi cial, ou ainda extraídos via internet, fi cando sua autenticida-
de condicionada a esta verifi cação.

 Parágrafo 2:  Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte, a do-
cumentação a ser apresentada deverá seguir as prerrogativas nos termos legais. 

 3 - CREDENCIAMENTO 

 Todas as academias que apresentarem as condições acima estabelecidas esta-
rão habilitadas à participar do projeto DOMINGO FITNESS- PEDREIRA DO 
CHAPADÃO - EDIÇÃO 2017, sendo que a participação será em esquema de 
rodízio. Em cada domingo apenas uma academia será responsável por realizar a 
aula. A ordem de participação será definida por sorteio, que será realizado no dia  
08 /11/2016,  às 15:00h, nas Dependências da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, localizado na Av. Heitor Penteado, 1655, Taquaral - Campinas/SP. 
O credenciamento terá validade exclusivamente durante o período de realização do 
Domingo Fitness - edição 2017.

 4 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO - EDIÇÃO 2017 
O projeto DOMINGO FITNESS será realizado no período de  15 de janeiro   de 2017 
a 17 de Dezembro de 2017  . 

 5 - DIVULGAÇÃO  
As academias participantes poderão fazer a divulgação de suas atividades durante as 
aulas que realizarão. Será permitida também a colocação de banner ou faixa com logo 
e informações durante as aulas.
Os nomes das academias participantes também serão incluídos no material de divul-
gação do projeto.

 6 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de pessoal para 
execução das aulas, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fi scais e 
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma 
hipótese, poderão ser transferidos para o Município.

Para eventuais confl itos ocorridos durante a execução do projeto fi ca eleito o foro 
competente para dirimi-los, o da Comarca de Campinas.

No caso de descumprimento das obrigações decorrentes do projeto, a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer publicará em diário ofi cial o ocorrido fi cando a academia 
impedida de participar da próxima edição do projeto.

Caso seja necessário, a Secretaria Municipal de Esportes poderá realizar alterações no 
edital, bem como estabelecer novos prazos para credenciamento.

O desenvolvimento do projeto será acompanhado por técnicos qualifi cados indicados 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

 7 - INFORMAÇÕES 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Coordenadoria Setorial de Esportes 
de Participação e Lazer, localizada na Av. Heitor Penteado, 1655, Taquaral - Campi-
nas/SP - Fone: 32274080, 32724062 ou pelo e-mail coordenadoria.lazer@gmail.com. 

ANEXO 1 
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO E COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
Eu, (nome do responsável e RG), solicito o credenciamento da academia (nome e CNPJ da 
empresa), estabelecida na (endereço completo da empresa), no projeto DOMINGO FITNESS- 
PEDREIRA DO CHAPADÃO -EDIÇÃO 2017, informo ter conhecimento de todos os itens do edital de 
chamamento público nº 05 /2016 - SMEL  e declaro que a academia possui profissionais 
qualificados para a prestação dos serviços solicitados, conforme relação abaixo: 
1. _________________________ Registro CREF n°:_________________________ 
Nome do profissional 
2. _________________________ Registro CREF n°:_________________________ 
Nome do profissional 
3. _________________________ Registro CREF n°:_________________________ 
Nome do profissional 
4. _________________________ Registro CREF n°:_________________________ 
Nome do profissional 
Campinas, ___ de ___________ de 2016. 
 
_________________________________ 
(identificação e assinatura do responsável) 
 
OBS: Anexar cópia dos registros no órgão competente.

 

 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 DÁRIO SAADI 

 Secretário Municipal de Esportes e Lazer 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  

  Protocolo nº  13/10/24.827
 Interessado:  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
 Tomada de Preços  nº 04/2015
 Objeto:  Execução de serviços de engenharia e arquitetura para os projetos executi-
vos do Centro de Treinamento Poliesportivo de Alto Rendimento, no Município de 
Campinas/SP.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 8, inciso V, do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO  a despesa no 
valor global de R$ 368.318,24 (trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezoito 
reais e vinte e quatro centavos) a favor da empresa  PINA ARQUITETURA EIRELI 
- ME. 
Publique-se na forma da lei e encaminhe-se a Comissão Permanente de Licitações 
para as demais providências.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 DÁRIO SAADI 

 Secretário Municipal de Esportes e Lazer 
  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  

  PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 15/10/46.054
 INTERESSADO:  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
 REFERENTE : Ata de Registro de Preços nº 309/16.
 OBJETO:  Registro de Preços de troféus e medalhas.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no inciso V, do artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO  a despe-
sa no valor total de  R$ 3.000,00  (três mil reais) a favor da empresa  HIPERMETAL 
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE METAIS E ROUPAS EIRELI - ME 
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 DÁRIO SAADI 

 Secretário Municipal de Esportes e Lazer 
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 CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  

  Protocolo nº  16/10/06.968
 Interessado:  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
 Pregão Eletrônico   nº  122/16 
 Ata de Registro de Preços  nº 368/16 
 Objeto:  Registro de Preços de Locação de Infraestrutura para Eventos

Em função da solicitação de cancelamento pela Coordenadoria de Eventos dessa Se-
cretaria, para utilização de locação de infraestrutura para eventos,  CANCELO AS 
AUTORIZAÇÕES DE DESPESAS  publicada no Diário Ofi cial do Município em 
 03/08/2016,  no valor total estimado de  R$ 6.590,00  (seis mil, quinhentos e noventa 
reais), em  22/08/2016 , no valor total estimado de  R$ 1.699,00  (um mil, seiscentos 
e noventa e nove reais) em a favor da empresa  PRISMA COMÉRCIO, PROMO-
ÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME. 
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 DÁRIO SAADI 

 Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
FINANÇAS

  
  Protocolo N° 2011/03/1295 
Interessado: BANCO SANTANDER S/A
Assunto: ISSQN - MULTA - AIIM 01957/2011 - Recurso Extraordinário
Advogada: Dra. Vanessa Pereira Rodrigues Domene, OAB/SP - 158.120 (fl s. 546)
 DECISÃO 
Adoto como relatório o quanto lançado no item 1 de fl s. 528V/533 e fl s. 541/542.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade fi xados no art. 80,  caput  e parágrafo 
1º, da Lei Municipal 13.104/07,  conheço do recurso extraordinário  de fl s. 527/536.
O recurso  comporta  provimento .
Conforme bem destacado pelo Voto divergente vencido de fl s. 523, em razão da su-
perveniência de legislação mais benéfi ca ao contribuinte (art. 54, II, “d”, da Lei nº 
12.392/2005 com a redação emprestada pela Lei Complementar nº 48/2013), de rigor 
a redução da multa aplicada em observância a novel subsunção.
Com efeito, forte nas disposições do artigo 106, II, “c”, do CTN,  dou provimento  ao 
recurso extraordinário para reformar a decisão Plenária da JRT de fl s. 524 e reduzir a 
multa imposta ao contribuinte no AIIM 001942/2011 para  90% (noventa por cento) , 
conforme art. 54, II, “d”, da Lei nº 12.392/2005, mantendo, no mais, a autuação.
Publique-se. A JRT para anotações, após, ao DRM para cumprimento e providências.  

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 TARCÍSIO CINTRA 

 SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 CONVOCAÇÃO - REUNIÃO PLENÁRIA 
  

 A Presidência da Junta de Recursos Tributários, com base na sua competência pre-
vista no artigo 20, IV, da Lei Municipal 8.129/94, convoca todos os Srs. Julgadores 
e Representantes Fiscais para a  Reunião Plenária , de caráter ordinário, a se realizar 
 ÀS 8H30MIN DO DIA 28/09/2016,  em primeira convocação, nos termos do seu Re-
gimento Interno, no Palácio dos Jequitibás, localizado na Av. Anchieta, 200 -  2º andar 
- Lado A , para julgamento dos processos constantes da pauta abaixo:

01) PROTOCOLO 2011/03/0128 2 
 Interessado: BANCO SANTANDER S/A 
 Recorrente: Representação Fiscal 
Recurso de Revisão: Protocolo nº 2015/10/52357
Tributo/Assunto:  ISSQN/AIIM nº 001961/2011 
 Relator:   Rodrigo de Abreu Gonzales 

02) PROTOCOLO 2010/03/0713 5 
 Interessada: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVA-
DO-ASSUPERO 
 Recorrente: Representação Fiscal 
Recurso de Revisão: Protocolo nº 2016/10/15020
 Tributo/Assunto: ISSQN/AIIM nº 001817/2010 
 Relator: João Batista Borges 

03) PROTOCOLO 2010/03/0713 0 
 Interessada: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVA-
DO-ASSUPERO 
 Recorrente: Representação Fiscal 
Recurso de Revisão: Protocolo nº 2016/10/14407
Tributo/Assunto:  ISSQN/AIIM nº 001801/2010 
 Relator:   Rodrigo de Abreu Gonzales 

04) PROTOCOLO 2010/03/0712 7 
 Interessada: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVA-
DO-ASSUPERO 
 Recorrente: Representação Fiscal 
Recurso de Revisão: Protocolo nº 2016/10/17808
 Tributo/Assunto: ISSQN/AIIM nº 001801/2010 
 Relator: José Antonio Khattar 

OBSERVAÇÕES - Como previsto no Regimento Interno da JRT: a) os julgamentos 
adiados serão incluídos nos trabalhos da próxima Reunião Plenária, independente de 
nova publicação de pauta (artigo 17, § 2º); b) a sustentação oral se dará conforme 
artigo 23.
 

 EDGAR VALVERDE 
 AFTM-matr.45894-5 Presidente Junta de Recursos Tributários 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: 2010/10/39213
Interessado: Dresser Rand do Brasil Ltda 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECIDO que 
a repetição do indébito tributário no valor de 6.326,3485 UFIC - proveniente do valor 
recolhido indevidamente para o ISSQN, relativo à I.M.: 4.449-0, por meio da NFSe 
nº 54, reconhecido nos termos da decisão do DRM (folha 37) publicada no DOM de 
14/01/2013, será processada pela forma de restituição, nos moldes dos artigos 42 ao 
54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a en-
caminhar o processo para compensação, nos moldes do art. 43 e 45 da lei 13.104/2007, 
caso constem débitos exigíveis em nome do contribuinte no momento de efetivar o 
pagamento da restituição.

 Protocolo: 2011/10/2234
Interessado: Andaimes Mendes & Andrade Ltda EPP 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECIDO que 
a repetição do indébito tributário no valor de 1.248,2954 UFIC - proveniente do valor 
recolhido a maior para a ISSQN, relativo à I.M.: 101.755-1, reconhecido nos termos 
da decisão do DRM (folha 30) publicada no DOM de 24/01/2013, será processada 
pela forma de restituição, nos moldes dos artigos 42 ao 54 da precitada Lei Munici-
pal 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para 
compensação, nos moldes do art. 43 e 45 da lei 13.104/2007, caso constem débitos 
exigíveis em nome do contribuinte no momento de efetivar o pagamento da restituição

 Protocolo nº   2011/03/16170 
 Interessado: Pedro Paulo Martins de Oliveira 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programa-
ção Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  AUTO-
RIZO  a conversão em renda do depósito administrativo efetuado em 09/2011, no 
valor de  198,8880 UFIC's,  relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co nº 
 3262.44.71.0626.01001,  nos moldes do artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007. 
Tendo em vista que a reemissão do IPTU/Taxa de Lixo de 2011, emitida em 08/2011, 
encontra-se extinta pelo pagamento,  AUTORIZO  que o crédito oriundo do depó-
sito administrativo seja utilizado para compensação de débitos existentes em nome 
do contribuinte, consubstanciado nos termos dos artigos 42 ao 54 da Lei Municipal 
13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei Federal 5.172/66 (CTN). Caso após efetiva-
do o procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não 
houver demais débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a 
encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da precitada Lei 
Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2016/10/4734
Interessado: Elfus Serviços Artísticos e Teatrais Ltda 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  DECIDO que 
a repetição do indébito tributário no valor de 870,7992 UFIC  - proveniente de 
parte de ISSQN retido a maior pelo tomador, através da NFSe nº 398, reconhecido 
nos termos da decisão do DRM (folha 21) publicada no DOM de 28/06/2016,  será 
processada pela forma de restituição,  nos moldes dos artigos 42 ao 54 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o pro-
cesso para compensação, nos moldes do art. 43 e 45 da lei 13.104/2007, caso constem 
débitos exigíveis em nome do contribuinte no momento de efetivar o pagamento da 
restituição.

 Protocolo: 2016/03/9268 
 Interessado:   Carlos Alberto Pintija 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base 
na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tri-
butária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  fica prejudicada 
a análise  de restituição/compensação de crédito tributário, proveniente do pagamento 
efetuado para a parcela 04/30 do carnê de Honorários Advocatícios, relativo ao imóvel 
de código cartográfi co nº 3433.54.52.0461.01001, uma vez que o crédito tributário 
já foi reconhecido e utilizado, por meio do protocolo 2014/03/8051, ocasionando a 
 perda do objeto , nos termos do artigo 85 da Lei Municipal nº 13.104/2007. Quanto ao 
pagamento do valor de R$ 426,53 para os honorários advocatícios de 03/2016, relativo 
ao Acordo 460230/2016, o mesmo fora efetuado corretamente, não havendo nenhum 
pagamento indevido ou maior que o devido, nos moldes do artigo 42 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007. Esclarecemos, ainda, que os honorários no valor de R$ 331,04 foram 
cancelados, por ter havido duplicidade com os honorários de 10/2014, referentes ao 
Acordo 423362/2014.

 Protocolo:   2016/10/15957  
Interessado:   Gilson Roberto do Amaral 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programa-
ção Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  DECIDO 
que a repetição do indébito tributário no valor de   1.507,9242   UFIC  - referen-
te ao valor recolhido em duplicidade para a guia de ITBI nº 655724, relativo ao ID 
2121827 ,  reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 19), publicada no DOM de 
23/06/2016,  será processada pela forma de restituição,  nos moldes dos artigos 42 ao 
54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a en-
caminhar o processo para compensação, nos moldes do art. 43 e 45 da lei 13.104/2007, 
caso constem débitos exigíveis em nome do contribuinte no momento de efetivar o 
pagamento da restituição

 Protocolo: 2016/10/34633 
 Interessado(a): Clube da Lady de Campinas 
Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  defiro  opresen-
te pedido para conceder certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 
1987/00/34424. O prazo máximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze 
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dias) corridos e deverá ser retirada pelo requerente, no 4º andar do Paço Municipal - 
Expediente do Gabinete, no prazo de 30 dias após a solicitação.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA 

 DIRETOR DO DCCA 
  

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  EDITAL 19/2016 - NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - DCCA/SMF 

O Diretor do Departamento de Cobrança e Controle de Arrecadação no uso de suas 
atribuições, nos termos do inciso IV do artigo 21 da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
NOTIFICA os interessados abaixo elencados, da necessidade de juntada de cópia sim-
ples dos documentos descritos na planilha a seguir, para continuidade da análise dos 
respectivos protocolos. Para protocolar os documentos solicitados, os interessados 
deverão preencher e imprimir o requerimento correspondente à juntada dos docu-
mentos por meio do endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/
FO876E.pdf. Em seguida, dirigir-se ao Setor de Atendimento Porta Aberta, situado 
na Av. Anchieta nº 200, Centro - Térreo, de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 17h00 
(com limite de entrega de senhas de acordo com a capacidade de atendimento), no pra-
zo de 15 (quinze) dias, contados a partir do terceiro dia da data da publicação. O não 
cumprimento desta notifi cação no prazo estipulado implicará no não conhecimento e 
posterior arquivamento do protocolo, nos moldes do § 2º do artigo 63 e incisos II e III 
do artigo 83 da mesma lei municipal nº 13.104/2007.

PROTOCOLOS REQUERENTE DOCUMENTOS A APRESENTAR

2004/10/16235 EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPI-
NAS LTDA 

CÓPIA DO COMPROVANTE DO 
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS AD-
VOCATÍCIOS E EMOLUMENTOS DO 
PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 
Nº 5144/97.

2010/10/43361 MARCO ANTONIO FINEZI
CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL DA 
EMPRESA EMPRELOTES – EMPRESA 
LOTEADORA DE TERRENOS S/C 
LTDA

2016/03/8435 SAULO SILVA 

DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPRO-
VAR PROPRIEDADE (MATRICULA 
OU ESCRITURA DO IMÓVEL), POIS O 
CADASTRO DO IPTU NÃO ESTÁ EM 
NOME DO(A) REQUERENTE.

2016/03/8436 SAULO SILVA 

DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPRO-
VAR PROPRIEDADE (MATRICULA 
OU ESCRITURA DO IMÓVEL), POIS O 
CADASTRO DO IPTU NÃO ESTÁ EM 
NOME DO(A) REQUERENTE.

2016/03/9648 VALDEMIRO CARAN 
DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPRO-
VAR PROPRIEDADE (MATRICULA 
OU ESCRITURA DO IMÓVEL), POIS 
IMÓVEL NÃO ESTÁ EM SEU NOME.

2016/03/9682 VTG ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 
LTDA 

PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA 
EMPRESA VERNONIA EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS.

2016/03/13241 WILLIAM TERZONI CÓPIA CPF E RG DO(A) PROCURA-
DOR.

2016/03/18399 VERA LUCIA DOS SANTOS ARÉAS 
MATRICULA ATUALIZADA DO 
IMÓVEL, PARA COMPROVAR A 
PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO 
DO PEDIDO.

2016/03/20535 VALTER COLDIBELLI 
MATRICULA ATUALIZADA DO 
IMÓVEL, PARA COMPROVAR A 
PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO 
DO PEDIDO.

2016/03/20700 NEYDE APPARECIDA GRIVOL VIESSE CÓPIA CPF E RG DO(A) PROCURA-
DOR.

2016/11/3372 ANA FLAVIA DE SOUZA PAULA PROCURAÇÃO EM OUTORGADA 
PELO SR. JOÃO PEREIRA DE SOUZA

2016/30/1345 MICHELLE CRISTINA VANSO 
MATRICULA ATUALIZADA DO 
IMÓVEL, PARA COMPROVAR A 
PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO 
DO PEDIDO.

2016/40/5143 LUIS ALBERTO PRADO RAMASCO CÓPIA CPF E RG DO(A) REQUE-
RENTE.

2016/50/1422 ALONSO COSTA 
MATRICULA ATUALIZADA DO 
IMÓVEL, PARA COMPROVAR A 
PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO 
DO PEDIDO.

2016/60/5601 SEARA ESPÍRITA JOANNA DE 
ANGELIS 

ATOS CONSTITUTIVOS E PROCURA-
ÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS 
PARA REPRESENTAÇÃO JUNTO À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPI-
NAS. CÓPIA CPF E RG REQUERENTE 
E PROCURADOR.

 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA 

 DIRETOR DO DCCA 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 Notifi cação - apresentação de documentos 

  Protocolo: 2007/10/53.769 
 Interessado (a): HOMAR SIQUEIRA SAMARA 
 Código Cartográfico: 3423.11.80.0257.01001 

Fica o(a) SR(ª) HOMAR SIQUEIRA SAMARA notifi cado a apresentar, no prazo de 
15 dias, da data do recebimento desta, os documentos abaixo descritos, para prosse-
guimento com o pedido de alteração cadastral, nos termos dos artigos 21 e seguintes, 
c.c. artigo 29 a 30, todos da Lei Municipal nº13.104/2007, apresentando junto à Secre-
taria Municipal de Finanças, com pedido de juntada ao protocolo principal:

 - planta de desanexação dos lotes. 

O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é a condição indispensável ao 
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu res-
pectivo arquivamento.

A legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço www.campinas.
sp.gov.br ou obtida junto ao Porta Aberta, no Paço Municipal.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 LÍVIA RAMOS 

 AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2016/03/20182  
 Requerente: Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP 
 Imóveis: 3234.21.22.0001.01001; 3232.33.06.0001.00000; 3214.61.65.0001.01001; 
3414.34.90.0028.01017 e 3414.34.90.0028.01080 
 Assunto: Não incidência do ITBI - Incorporação  
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposição do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reco-
nheço a não-incidência do ITBI  em relação às transmissões dos imóveis cadastra-
dos pelos cartográfi cos nºs  3234.21.22.0001.01001,   objeto da matrícula  nº   57.455  ; 
3232.33.06.0001.00000,   objeto da matrícula  nº   27.889  ; 3214.61.65.0001.01001, 
  objeto da matrícula  nº   139.704  ; 3414.34.90.0028.01017,   objeto da matrícula  nº 
  86.582  , e 3414.34.90.0028.01080,   objeto da matrícula  nº   86.582  ;  incorporados ao 
patrimônio de pessoa jurídica, decorrente da incorporação integral do patrimônio da 
Fundação Economia de Campinas - FECAMP, inscrita no CNPJ nº 54.131.545/0001-
66, pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP, inscrita no CNPJ 
nº 49.607.336/0001-06, conforme Ata da 213ª Reunião Extraordinária do Conselho 
Curador da FECAMP, aprovando a incorporação em 12/11/2015, às fl s. 34 a 37, e 
Ofício nº 1772/2015 do Ministério Público do Estado de SP, que deferiu o registro da 
Ata da 213ª Reunião Extraordinária da FECAMP, conforme documentação juntada 
aos autos às fl s. 163 a 165, conforme Parecer Fiscal às fl s. 57 a 59, consubstanciado 
nos termos dos arts. 5º, I, e 6º da Lei Municipal nº 12.391/05, e alterações, e art. 67 
da Lei Federal nº 10.406/2002 - Código Civil.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos 
Tributário, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterada pela Lei nº 
13.636/09.
 

 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA MAIA 

 AFTM Matrícula nº 63291-0 DIRETOR DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 Pedido de Reconsideração de Decisão 

  Protocolo: 2016/10/13393 
 Interessado: Alberto D'Auria 
 Imóvel: 4312.14.21.0042.00000 
Atendendo as determinações do art. 66, 69 e 70 e consubstanciado nas disposições do 
art. 83, I, todos da Lei nº 13.104/07,  deixo de conhecer   do pedido de reconsideração  
da decisão proferida para o processo protocolizado sob nº 2011/03/05690, por estar 
intempestivo, pois foi apresentado após o prazo determinado pelo inciso I do artigo 
83 da Lei nº 13.104/07, uma vez que a decisão de primeira instância fora publicada 
no DOM de 19/03/15 e o pedido protocolizado em 31/03/16, bem como, por não se 
referir a uma decisão de não conhecimento, contrariando as disposições do parágrafo 
único do art. 83 da mesma lei.
 

 Campinas, 13 de setembro de 2016 
 CARLOS ALBERTO DOS S. T. MAIA 

 AFTM - MATRICULA 63291-0 - DIRETOR DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
 P rotocolo: 2016/03/04626  
 Interessado: Antonio Fabio Albuquerque 
 Cód. Cartográfico: 3421.31.84.0001.01001 
 Assunto:   Compensação/Restituição de crédito tributário 
Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-
sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 
do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-CTN,  reconheço o 
direito ao crédito tributário  apurado no montante de  844,9113 UFIC , decorrente 
dos recolhimentos efetuados para os lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias dos 
exercícios de  2011 e 2012, emitidos retroativamente em jul/2013,  relativo ao imóvel 
de código cartográfi co nº 3421.31.84.0001.01001, cujo valor recolhido a maior não 
foi corretamente compensado, nos termos do artigo 42 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-
servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado 
aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta 
de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências 
dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

 Protocolo: 2016/03/08084  
 Interessado: Cássia Christ Jordão Ferella 
 Cód. Cartográfico: 3244.14.22.0027.01001 
 Assunto:   Compensação/Restituição de crédito tributário 
Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-
sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 
do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-CTN,  reconheço o 
direito ao crédito tributário  apurado no montante de  576,2786 UFIC , decorrente de 
recolhimentos em duplicidade das parcelas nºs 09/11 e 10/11, do IPTU e Taxas Imo-
biliárias do exercício de  2015, emissão jan/2015,  relativo ao imóvel de código carto-
gráfi co nº 3244.14.22.0027.01001, cujo valor recolhido a maior não foi corretamente 
compensado, nos termos do artigo 42 da Lei Municipal nº 13.104/07, remetendo os 
autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as dis-
posições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser 
comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 
4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

 Protocolo: 2016/03/11630 - e anexo: 2016/10/26914 
 Interessado: Eduardo de Souza Ramos 
 Cód. Cartográfico: 3413.62.23.0438.01001 
 Assunto:   Compensação/Restituição de crédito tributário 
Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-
sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 
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do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-CTN,  reconheço o 
direito ao crédito tributário  apurado no montante de  54.710,1496 UFIC , decorren-
te de recolhimentos em duplicidade da cota única, do IPTU e Taxas Imobiliárias do 
exercício de  2016, emissão jan/2016,  relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
3413.62.23.0438.01001, cujo valor recolhido a maior não foi corretamente compen-
sado, nos termos do artigo 42 da Lei Municipal nº 13.104/07, remetendo os autos ao 
Secretário Municipal de Finanças para as providências quanto a repetição de indébito, 
observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interes-
sado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas 
exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

 Protocolo: 2016/03/15012  
 Interessado: Maria Alice Quércia 
 Cód. Cartográfico: 3423.21.13.0064.01001 
 Assunto:   Compensação/Restituição de crédito tributário 
Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-
sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 
do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-CTN,  reconheço o 
direito ao crédito tributário  apurado no montante de  1.315,1487 UFIC , decorrente 
de recolhimentos em duplicidade para as parcelas nºs 01/11 a 05/11, para os lançamen-
tos do IPTU e Taxas Imobiliárias do exercício de  2016, emissão jan/2016,  relativo 
ao imóvel de código cartográfi co nº 3423.21.13.0064.01001, cujo valor recolhido a 
maior não foi corretamente compensado, nos termos do artigo 42 da Lei Municipal nº 
13.104/07, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de 
indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo 
o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de 
recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra 
nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

 Protocolo nº: 2015/03/13013  
 Interessado: Achyles João Bertoldo 
 Código Cartográfico:   3421.44.37.0331.00000 (Originário) 
 Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário 
Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dis-
positivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, ar-
tigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., 
 reconheço o direito ao crédito tributário  apurado no montante total de  10.052,9444 
UFIC ,  e determino seu aproveitamento de ofício em lançamentos futuros  de 
IPTU e Taxas Imobiliárias para os imóveis cadastrados sob códigos cartográfi cos 
nºs  3421.44.37.0318.01001 a 3421.44.37.0318.01024,  procedente dos recolhimentos 
efetuados nos lançamentos do IPTU/Taxas dos exercícios de 2011 a 2014, relativos 
ao imóvel originário de código cartográfi co nº 3421.44.37.0331.00000, cujo mon-
tante não foi compensado/deduzido nos lançamentos em reemissão de IPTU/Taxas 
para os imóveis  originados  de códigos cartográfi cos nºs  3421.44.37.0318.01001 a 
3421.44.37.0318.01024,  nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido 
pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 e regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08.  Deixo 
de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se en-
quadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
 

 Campinas, 13 de setembro de 2016 
 CARLOS ALBERTO DOS S. T. MAIA 

 AFTM - MATRICULA 63291-0 - DIRETOR DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

  Protocolo nº 2016/03/20430 
 Interessado(a): MARIA RENATA WOLFF 
 Código Cartográfico: 3452.61.81.0430.00000 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso XII, da lei Muni-
cipal nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07,  DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO de 50% DO IMPOS-
TO PARA IMÓVEIS TERRITORIAIS COM OBRA LICENCIADA EM ANDA-
MENTO , para os exercícios de 2017 e 2018, fi cando o(a) Interessado(a) notifi cado(a), 
neste ato, de que a isenção concedida tem como condição resolutória a apresentação 
de Solicitação de CCO (Certifi cado de Conclusão de Obra), atestando a conclusão da 
construção, até 31.12.2018, sob pena de, não o fazendo, incorrer na perda da isenção 
concedida e na cobrança retroativa dos lançamentos dos exercícios benefi ciados.
 
Protocolado: nº 2016/10/21751
Requerente: SETOR DE ISENÇÃO/IMUNIDADE-DRI/SMF
Interessado: BENEDITO LEME DA SILVA
Código Cartográfico: 3352.31.80.0100.01001 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 58 e 66 combinados com os artigos 3°, 
69, 70 e 82 da Lei Municipal n° 13.104/07,  estabeleço de ofício o Cancelamento 
da Isenção para Habitação Popular, a partir do exercício de 2011, para o imóvel 
código cartográfico 3352.31.80.0100.01001  ,  tendo em vista que o interessado não 
atendeu a notifi cação publicada no Diário Ofi cial do Município em 24/06/2016, estan-
do assimem desacordo com a legislação, conforme o estabelecido nos artigos 21, IV, 
60 e 63, parágrafo 1° e 2° da Lei Municipal 13.104/07. 
 
Protocolado: nº 2016/10/21750
Requerente: SETOR DE ISENÇÃO/IMUNIDADE-DRI/SMF
Interessado: BENEDITO LEME DA SILVA
Código Cartográfico: 3162.13.56.0030.01001 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 58 e 66 combinados com os artigos 3°, 
69, 70 e 82 da Lei Municipal n° 13.104/07,  estabeleço de ofício o Cancelamento 
da Isenção para Habitação Popular, a partir do exercício de 2011, para o imóvel 
código cartográfico 3162.13.56.0030.01001  ,  tendo em vista que o interessado não 
atendeu a notifi cação publicada no Diário Ofi cial do Município em 24/06/2016, estan-
do assimem desacordo com a legislação, conforme o estabelecido nos artigos 21, IV, 
60 e 63, parágrafo 1° e 2° da Lei Municipal 13.104/07. 

 Protocolo: 2014/10/56152
Interessada: COHAB-Companhia de Habitação Popular de Campinas
Assunto: IPTU - ISENÇÃO/REMISSÃO
Imóvel Código Cartográfico: 3334.63.70.0365.01001 
Diante do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elemen-
tos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com os 
artigos 3º, 69, 70 e 82, da Lei Municipal nº13.104/2007 , fica prejudicada a análise 

do pedido de   isenção de tributos imobiliários, quanto ao período de 2008 a 2010 , 
e  da remissão dos lançamentos do IPTU e Taxas Imobiliárias ,  no período de 1999 
a 2007,  com fulcro no art. 85, da Lei 13.104/07,por falta de objeto, tendo em vista 
o reconhecimento da isenção do lançamento do IPTU e Taxas imobiliárias, desde o 
exercício de 1993, por ser o referido imóvel propriedade da COHAB e estar sendo uti-
lizado, sem onerosidade, pela Secretaria Municipal de Educação, para funcionamento 
da E.M.de Educação Infantil "Brincando com as Letras", nos termos do art. IV, da 
Lei nº11.111/01, conforme protocolado nº7125/01, publicado no DOM, em 16/03/10, 
em nome da Secretaria Municipal de Educação.  Determino  o lançamento do IPTU, 
para os exercícios de 2011 e 2012,  por estar em discordância com o art. 5º, da Lei 
13.083/07 e  o lançamento da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo, a partir do exer-
cício de 2011 , de acordo com a Manifestação do Departamento de Limpeza Urbana e 
consubstanciado nas disposições da Lei 6.355/90 e alterações.

 Protocolo: 2016/03/04413
Interessado: COHAB -Companhia de Habitação Popular de Campinas
Assunto: IPTU - ISENÇÃO/REMISSÃO
Imóvel Código Cartográfico: 3334.61.90.0089.01001 
Diante do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elemen-
tos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66, combinados com os 
artigos 3º, 69, 70 e 82, da Lei Municipal nº13.104/2007 ,   defiro  o pedido de  isenção os 
lançamentos do IPTU e Taxas Imobiliárias ,  a partir  do exercício de 2008 , tendo em 
vista que o imóvel código cartográfi co  3334.61.90.0089.01001 , atende aos requisitos 
estatuídos pelo art. 5º, da Lei 13.083/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 
74, da Lei 13.104/07, alterado pela Lei 13.636/09. 
 
Protocolo: 2016/03/02992
Interessado: COHAB -Companhia de Habitação Popular de Campinas
Assunto: IPTU - ISENÇÃO/REMISSÃO
Imóvel Código Cartográfico: 3352.32.18.0100.00000 
Diante do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elemen-
tos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66, combinados com os 
artigos 3º, 69, 70 e 82, da Lei Municipal nº13.104/2007 ,   defiro  o pedido de  isenção 
dos lançamentos do IPTU e Taxas Imobiliárias ,  a partir   do exercício de 2008 , 
tendo em vista que o imóvel código cartográfi co  3352.32.18.0100.00000 , atende aos 
requisitos estatuídos pelo art. 5º, da Lei 13.083/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 
74, da Lei 13.104/07, alterado pela Lei 13.636/09. 
 
Protocolo: 2016/03/04859
Interessado: COHAB -Companhia de Habitação Popular de Campinas
Assunto: IPTU - ISENÇÃO/REMISSÃO
Imóvel Código Cartográfico: 3451.44.37.0053.00000 
Diante do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66, combinados com 
os artigos 3º, 69, 70 e 82, da Lei Municipal nº13.104/2007 ,   defiro  o pedido de  isen-
ção dos lançamentos do IPTU e Taxas Imobiliárias, a partir  do exercício de 2008 , 
tendo em vista que o imóvel código cartográfi co  3451.44.37.0053.00000  atende aos 
requisitos estatuídos pelo art. 5º, da Lei 13.083/07.
 Deixo de Recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 
74, da Lei 13.104/07, alterado pela Lei 13.636/09. 

 Protocolo nº 2016/03/15148 
 Interessado(a): ARISTIDES BROCO 
 Código Cartográfico: 3321.64.75.0001.09008 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I, da Lei Munici-
pal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,  DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA 
APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir de 2017 . A isenção concedida não abran-
ge as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel. 
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA MAIA 

 AFTM Matrícula nº 63291-0 DIRETOR DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolo: 2016/03/19539 juntado ao principal 2012/10/08222 
 Interessado: Pensacola Investimentos e Participações Ltda. 
 Assunto: Impugnação de AIIM - ITBI  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-
sente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 
33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de  impugnação do 
Auto de Infração, Imposição de Multa e Notifi cação de Lançamento de ITBI -  AIIM 
nº 001465/2016 , lavrado para a constituição do crédito tributário do ITBI relativo 
a integralização do imóvel de cartográfi co 3244.23.53.0378.01001 ao patrimônio da 
empresa autuada pelos sócios, conforme instrumento particular de 1ª alteração do con-
trato social datada de 30/12/2011, face o não cumprimento da condição resolutória, 
prevista nos artigos 5º, inciso I e 6º da Lei Municipal nº 12.391/2005, estabelecida na 
decisão proferida pelo Diretor do DRI no protocolo nº 2012/10/8222, publicada no 
DOM em 20/08/2012, tendo em vista que o lançamento foi constituído nos termos da 
legislação municipal vidente, que determina que "o imposto será pago dentro de 30 
(trinta) dias da data da lavratura do instrumento particular ou público relativo à confe-
rência de bens imóveis para a integralização de capital social das empresas" (artigo 14, 
inciso II, alínea "g", da Lei Municipal nº 12.391/2005) e que "é nula a decisão ou parte 
desta que negue vigência, aplicação ou a efi cácia à legislação municipal" (artigo 89, 
da Lei Municipal nº 13.104/2007, que dispõe sobre o procedimento e o processo admi-
nistrativo tributário municipal), e que a decisão do Diretor do DRI concedeu a não in-
cidência sob condição resolutória, ou seja, fi cou na dependência da comprovação pela 
empresa de não apresentar nos três anos seguintes à data da aquisição (30/12/2011), 
atividade preponderante decorrente da compra, venda ou locação de bens ou direitos 
relativos à sua aquisição ou arrendamento mercantil e que para tanto, a empresa foi 
notifi cada por duas vezes a apresentar os documentos necessários à análise (fl s. 42,43, 
48 a 50), mas quedou-se inerte, razão pela qual foi lavrado o presente AIIM.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
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da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo: 2016/03/13268 
 Interessado: Sebastião Pomaro 
 Assunto: Impugnação de AIIM - ITBI  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-
sente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 
33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de  impugnação do 
Auto de Infração, Imposição de Multa e Notifi cação de Lançamento de ITBI -  AIIM 
nº 32/2016 , lavrado por descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista que a 
autuação foi constituída nos termos da legislação municipal vigente, onde determina 
que o Tabelião de Notas tem o dever legal de exigir o pagamento do ITBI até o mo-
mento da lavratura da escritura, pois a legislação municipal determina que "o imposto 
será pago até a data da lavratura do instrumento público ou particular de transmissão 
dos bens ou de direitos relativos a imóveis" (artigo 14, inciso I, da Lei Municipal 
nº 12.391/2005) e que "os tabeliães e ofi ciais de registro de imóveis não praticarão 
quaisquer atos atinentes a seu ofício, em instrumentos públicos ou particulares sem 
a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias relacionadas à transmis-
são de bens imóveis ou de direitos a eles relativos" (artigo 16, da Lei Municipal nº 
12.391/05) e, ainda, que "é nula a decisão ou parte desta que negue vigência, aplicação 
ou a efi cácia à legislação municipal" (artigo 89, da Lei Municipal nº 13.104/2007, que 
dispõe sobre o procedimento e o processo administrativo tributário municipal). 
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolos: 2016/03/03321, 2016/03/03322, 2016/03/03320, 2016/03/03318, 
2016/03/03319, juntados ao principal 2007/10/24924. 
 Interessado: M. R. Ferreira Martins Participações Ltda. 
 Assunto: Impugnação de AIIM - ITBI  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-
sente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 
33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro os pedidos de  impugnação 
dos Autos de Infração, Imposição de Multa e Notifi cação de Lançamento de ITBI - 
AIIM nº 001241/2015, nº 001242/2015, nº 001243/2015, lavrados para a constituição 
do crédito tributário do ITBI relativos a integralização dos imóveis de cartográfi cos 
nº 4311.61.71.0322.01001, nº 3422.41.15.0022.01014 e nº 4311.61.68.0024.01001 
ao patrimônio da empresa autuada, pela sócia Márcia Ferreira da Silva, conforme 
Contrato Social de Constituição celebrado em 10/04/2007, face o não cumprimento 
da condição resolutória, prevista nos artigos 5º, inciso I e 6º da Lei Municipal nº 
12.391/2005, estabelecida na decisão proferida pelo Diretor do DRI, publicada no 
DOM em 27/06/2007 (fl s. 29 e 30), tendo em vista que o fi sco comprovou a ativida-
de de locação do imóvel de cartográfi co nº 4311.61.68.0024.01001 (fl s. 161 a 163), 
identifi cado como 100% da receita da empresa, que no período fi scalizado somou o 
valor de R$ 48.690,13, conforme demonstrativo de cálculo à fl . 217, sendo devido 
o ITBI sobre a operação de integralização de capital social da empresa pelos referi-
dos imóveis, com a aplicação das penalidades cabíveis, conforme descrição no corpo 
dos AIIM, fundamentados na Lei Municipal nº 12.391/2005 e, também  indefiro os 
pedidos de impugnação dos Autos de Infração, Imposição de Multa e Notifica-
ção de Lançamento de ITBI - AIIM nº 000013/2015 e nº 000014/2015 , o primeiro 
lavrado pela falta de informações essenciais de receitas nos documentos contábeis e, 
o segundo, pela falta de apresentação de documentos solicitados pela notifi cação nº 
162/2015cz-14/10/46631, tendo em vista que a impugnante sonegou elementos indis-
pensáveis à apuração do tributo e apresentou documentos com dados falsos, conforme 
documentos anexados nos autos, sendo certo que, somente depois de o fi sco ter apu-
rado a existência de locação de imóvel, é que o impugnante reconhece a existência 
da referida receita, mantendo-se, assim, as multas punitivas, conforme descrição no 
corpo dos AIIM, fundamentados na Lei Municipal nº 12.391/2005 e, quanto ao pe-
ríodo decadencial, este será contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que poderia ser efetuado o lançamento, ou seja, neste caso, o lançamento 
só poderia ser efetuado após prazo de três anos da ocorrência do fato gerador, após o 
transcurso do triênio seguinte à aquisição dos imóveis (10/04/2007), ou seja, a partir 
de 01/01/2011, logo ocorreria a decadência após 31/12/2015, nos termos das decisões 
do STJ que corroboram para esse entendimento. 
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA MAIA 

 AFTM Matrícula nº 63291-0 DIRETOR DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo : 2015/03/13576
 Interessado : Gilmar Campopiano
 Assunto : Pedido de cancelamento débito de ITBI
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubs-
tanciado nas disposições dos artigos 42 e 44 da Lei nº 13.104/07,  indefiro  o pedido 
de cancelamento da guia de ITBI nº 236989, cópia à fl . 10, com dívida ajuizada, tendo 
em vista que a mesma se refere ao imposto incidente na aquisição do imóvel de car-
tográfi co nº 4131.11.34.0581.00000 da data de 18/01/2011, por meio de instrumento 
particular, devidamente comprovado por meio da escritura de venda e compra, de fl s. 
20/21, onde consta que, em uma operação subseqüente, o interessado foi anuente na 
operação de venda e compra, onde Emprelotes Empresa Loteadora de Terrenos Ltda. 
transmite o mesmo imóvel para Beatriz Ballesteros, havendo a cessão de direitos de 
Gilmar Campopiano para Beatriz Balesteros, conforme demonstra, também, a guia nº 
234759, de fl s. 13, devidamente paga, havendo, portanto, a incidência do ITBI, con-
forme determina o artigo 2º, inciso I, da Lei Municipal nº 12.391/2005.
 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 CARLOS ALBERTO DOS S. T. MAIA 

 AFTM - MATRICULA 63291-0 - DIRETOR DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2016/03/17896
Interessado: Afrar Participações Ltda.
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI 

Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do 
artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, 
 reconheço a não incidência do ITBI  pela incorporação ao patrimônio da reque-
rente em realização de capital social de pessoa jurídica, dos bens imóveis de carto-
gráfi cos nºs 3232.61.34.0334.00000, 3263.42.83.0034.0000, 3451.32.32.0088.00000, 
3451.54.22.0015.00000, 3434.43.27.0391.00000, 3453.22.27.0472.00000, 
3453.22.27.0485.00000, 3451.54.20.0040.00000, 3451.54.20.0054.00000, 
3451.54.22.0055.00000, 3451.54.22.0041.00000, 3451.54.20.0001.00000, 
3451.32.32.0070.00000, 3434.41.65.0333.00000, 3451.32.32.0052.00000, 
3451.32.50.0120.01001, 3453.22.13.0170.00000, 3453.22.13.0182.00000, 
3451.54.70.0197.00000, 3453.22.27.0001.00000, 3451.54.22.0028.00000, 
3451.54.70.0209.00000, 3434.43.27.0401.00000, 3451.54.20.0040.00000, 
3451.54.20.0054.00000, 3451.54.22.0055.00000, 3451.54.22.0041.00000, 
3451.54.20.0001.00000, 3451.32.32.0070.00000, 3434.41.65.0333.00000, 
3451.32.32.0052.00000, 3451.32.50.0120.01001, 3453.22.13.0170.00000, 
3453.22.13.0182.00000, 3451.54.70.0197.00000, 3453.22.27.0001.00000, 
3451.54.22.0028.00000, 3451.54.70.0209.00000, 3434.43.27.0401.00000, 
3451.32.32.0577.01001, 3434.41.73.0651.00000, 3434.41.73.0615.0000, 
3451.32.63.0352.0000, 3421.22.81.0076.01003, 3244.14.86.0476.01001, 
3244.14.64.0508.00000, 3244.13.22.0664.00000, 3244.42.96.0264.00000, 
3264.21.69.0077.00000, 3264.21.69.0591.00000, 3264.21.69.0607.00000, 
3264.21.69.0623.00000, 3264.21.69.0639.00000, 3264.21.69.0655.00000, 
3244.14.27.0495.010001, 3244.42.76.0074.00000, 3244.42.89.0231.00000, 
3244.41.35.0001.01001 (sete frações), conforme Alteração do Contrato Social, datada 
de 14/06/2016 e registrado na JUCESP em 13/07/2016, tendo como transmitente o 
sócio Antonio Carlos Juliani,  sob condição resolutória  de que no período de três 
anos subsequentes à data da aquisição dos imóveis (14/06/2016), a mesma não apre-
sente atividade preponderante referente à compra, venda ou locação de bens imóveis 
ou direitos relativos à sua aquisição, ou arrendamento mercantil, em conformidade 
com as disposições do artigo 5º, inciso I e artigo 6º, caput e § 1º, da Lei Municipal 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 ofi cial de que trata 
o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 
Protocolo: 2015/03/22183
Interessado: Paulo Tryfon Kazitoris
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do arti-
go 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reco-
nheço a não incidência do ITBI  sobre a divisão amigável do imóvel de cartográ-
fi co nº 3243.34.16.0786.01001, matricula nº 117.432, 1º CRI, perfazendo uma área 
de 1.586,06 m² de área construída, composto pela unidades: Conjunto Comercial nº 
101 - Térreo; Conjunto Comercial nº 201 - Sobreloja e Conjunto Comercial nº 301 - 
1º Pavimento, e áreas comuns, de propriedade de Paulo Tryfon Kazitoris, na fração 
de 33,33 %, de Orlando Ferreira Neto e Orlando Ferreira Neto Junior, na fração de 
33,33% e de Sergio Araújo Benedito e Rafael Stucchi Romano, na fração de 33,33% 
que após a pretendida subdivisão, conforme Minuta de Escritura de Divisão Amigável 
(fl s. 30/33), a propriedade fi cará da seguinte forma: Paulo Tryfon Kazitoris com o Cj 
Comercial 101 + área comum; Orlando Ferreira Neto e Orlando Ferreira Neto Junior 
com o Cj Comercial 201 + área comum e Sergio Araújo Benedito e Rafael Stucchi 
Romano com o Cj Comercial 301 + área comum, com fulcro no artigo 2º, inciso V, da 
Lei Municipal nº 12.391/2005, observando-se não ter havido torna ou reposição para 
qualquer dos outorgados.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo 
em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial 
de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal 
nº 13.636/09.

 Protocolo: 2016/03/11377
Interessado: Cleide Moreira Ávila
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI
 Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do ar-
tigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  re-
conheço a não incidência do ITBI  pela extinção da empresa C.M. Santos Comér-
cio e Administração de Bens Próprios Ltda., proprietária do imóvel de cartográfi co 
3432.63.68.0082.01001, o qual foi entregue à requerente, a título de devolução de 
participação no capital social, por meio do Distrato Social de 30 de novembro de 1997, 
registrado na Jucesp em 30/12/1997, havendo a extinção da sociedade, com fulcro no 
artigo 5º, inciso I e artigo 6º, §5º, da Lei Municipal nº 12.391/2005.  Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enqua-
dra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 
13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 
Protocolo: 2016/03/17845
Interessado: 4S Investimentos e Participações Ltda.
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do ar-
tigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  re-
conheço a não incidência do ITBI  pela incorporação ao patrimônio da requerente 
em realização de capital social de pessoa jurídica, do bem imóvel de cartográfi co 
nº 3421.24.27.0002.01032, matrícula nº 131.943, no 1º CRI de Campinas, confor-
me Primeira Alteração Contratual, datada de 20/06/2016 e registrado na JUCESP em 
01/07/2016, tendo como transmitentes os sócios Dirk Jan Spyker e Cintia de Fátima 
Spyker,  sob condição resolutória  de que no período de três anos subsequentes à data 
da aquisição dos imóveis (20/06/2016), a mesma não apresente atividade preponde-
rante referente à compra, venda ou locação de bens imóveis ou direitos relativos à sua 
aquisição, ou arrendamento mercantil, em conformidade com as disposições do artigo 
5º, inciso I e artigo 6º, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 12.391/05.  Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se en-
quadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo: 2016/03/15422
Interessado: HS Mercantil e Comercial Ltda.
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do ar-
tigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  re-
conheço a não incidência do ITBI  pela incorporação ao patrimônio da requerente 
em realização de capital social de pessoa jurídica, do bem imóvel de cartográfi co nº 
3423.23.24.0079.01146, matrícula nº 90650, no 1º CRI de Campinas, conforme Ins-
trumento Particular de Alteração Contratual, datado de 22/06/2016 e registrado na 
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JUCESP em 29/06/2016, tendo como transmitentes os sócios Hideu Serizawa e Ma-
ria Luiz Ikeda Serizawa,  sob condição resolutória  de que no período de dois anos 
anteriores e dois anos subsequentes à data da aquisição dos imóveis (22/06/2016), a 
mesma não apresente atividade preponderante referente à compra, venda ou locação 
de bens imóveis ou direitos relativos à sua aquisição, ou arrendamento mercantil, em 
conformidade com as disposições do artigo 5º, inciso I e artigo 6º, caput, da Lei Mu-
nicipal 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 ofi cial de 
que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 
13.636/09.

 Protocolo: 2016/03/15404
Interessado: Xiroga Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do 
artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, 
 reconheço a não incidência do ITBI  pela incorporação ao patrimônio da reque-
rente em realização de capital social de pessoa jurídica, do bem imóvel de cartográ-
fi cos nºs. 3261.52.75.0602.00000, 3261.52.75.0612.00000, 3261.52.75.0592.01001 e 
3261.52.75.0632.01001, matrículas nº 55124, 500, 55125 e 55126, respectivamente, 
no 2º CRI de Campinas, conforme Contrato Social, datado de 03/07/2013 e registrado 
na JUCESP em 11/07/2013, tendo como transmitente a sócia Amanda Diniz Zamai de 
Godoy,  sob condição resolutória  de que no período de três anos subsequentes à data 
da aquisição dos imóveis (03/11/2013), a mesma não apresente atividade preponde-
rante referente à compra, venda ou locação de bens imóveis ou direitos relativos à sua 
aquisição, ou arrendamento mercantil, em conformidade com as disposições do artigo 
5º, inciso I e artigo 6º, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 12.391/05.  Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se en-
quadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo: 2016/03/11524
Interessado: Olimpio Negócios Imobiliários Ltda.
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do ar-
tigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  re-
conheço a não incidência do ITBI  pela incorporação ao patrimônio da requerente 
em realização de capital social de pessoa jurídica, dos bens imóveis de cartográfi cos 
nº 3263.22.39.0297.04035 e nº 3263.22.39.0001.02003, matrículas nº 101116 e nº 
116904, respectivamente, no 2º CRI de Campinas, conforme Alteração Contratual, 
datada de 31/12/2014 e registrado na JUCESP em 26/11/2015, tendo como transmi-
tentes os sócios Luis Roberto Olimpio e Solange Aparecida Mafud Olimpio,  sob con-
dição resolutória  de que no período de três anos subsequentes à data da aquisição 
dos imóveis (31/12/2014), a mesma não apresente atividade preponderante referente 
à compra, venda ou locação de bens imóveis ou direitos relativos à sua aquisição, ou 
arrendamento mercantil, em conformidade com as disposições do artigo 5º, inciso I e 
artigo 6º, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 12.391/05.  Deixo de recorrer à Junta de 
Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obri-
gatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA MAIA 

 AFTM Matrícula nº 63291-0 DIRETOR DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo : 2016/03/03695
 Interessado : RR Camargo Empreendimentos e Participações Ltda.
 Assunto : Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do ar-
tigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  re-
conheço a não incidência do ITBI  pela incorporação ao patrimônio da requerente 
em realização de capital social de pessoa jurídica, do bem imóvel de cartográfi co nº 
3244.41.35.0001.01001, matrícula nº 73530, no 1º CRI de Campinas, conforme Al-
teração Contratual, datada de 17/05/2016 e registrado na JUCESP em 22/06/2016, 
tendo como transmitente a pessoa física Maria Regina Pires Camargo,  sob condição 
resolutória  de que no período de dois anos anteriores e dois anos subsequentes à data 
da aquisição dos imóveis (17/05/2016), a mesma não apresente atividade preponde-
rante referente à compra, venda ou locação de bens imóveis ou direitos relativos à sua 
aquisição, ou arrendamento mercantil, em conformidade com as disposições do artigo 
5º, inciso I e artigo 6º, caput, da Lei Municipal nº 12.391/05.  Deixo de recorrer à 
Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enqua-
dra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 
13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 CARLOS ALBERTO DOS S. T. MAIA 

 AFTM - MATRICULA 63291-0 - DIRETOR DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

  Protocolo nº: 2016/03/15498
Interessado(a): SERGIO GOMES DA SILVA
Cartográfico: 3251.54.19.0369.01001
Assunto: Revisão do IPTU 2015 (Retroativos 06/2016) e 2016 (Reemissão 06/2016) 
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, 
fundamentado na tabela VI, contida no anexo I, da Lei Municipal n° 11.111/2001, e 
alterações posteriores, e artigo 33-A, parágrafos 1° e 2°, do Decreto Municipal n° 
16274/2008, acrescido pelo Decreto Municipal n° 18.540/2014 e alterado pelo Decre-
to Municipal n° 18.979/2016, atendendo o disposto nos artigos 68 a 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/2007, e alterações posteriores,  DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO 
DE IPTU, exercícios de 2015 (Emissão Retroativos 06/2016) e 2016 (Reemissão 
06/2016) , alterando-se o padrão constutivo para NRH-4, cancelando-se os lançamen-
tos originalmente constituídos e reemitindo-os nos termos da presente decisão, man-
tendo-se inalterados os demais elementos cadastrais dos lançamentos ora revisados.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei Municipal n° 13.104/2007, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/2009. 

 Protocolo nº: 2016/03/15502

Interessado(a): SERGIO GOMES DA SILVA
Cartográfico: 3251.54.19.0381.01001
Assunto: Revisão do IPTU 2015 (Retroativos 06/2016) e 2016 (Reemissão 06/2016) 
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, 
fundamentado na tabela VI, contida no anexo I, da Lei Municipal n° 11.111/2001, e 
alterações posteriores, e artigo 33-A, parágrafos 1° e 2°, do Decreto Municipal n° 
16274/2008, acrescido pelo Decreto Municipal n° 18.540/2014 e alterado pelo Decre-
to Municipal n° 18.979/2016, atendendo o disposto nos artigos 68 a 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/2007, e alterações posteriores,  DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO 
DE IPTU, exercícios de 2015 (Emissão Retroativos 06/2016) e 2016 (Reemissão 
06/2016) , alterando-se o padrão constutivo para NRH-4, cancelando-se os lançamen-
tos originalmente constituídos e reemitindo-os nos termos da presente decisão, man-
tendo-se inalterados os demais elementos cadastrais dos lançamentos ora revisados.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei Municipal n° 13.104/2007, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/2009. 

 Protocolo nº: 2016/03/15506
Interessado(a): SERGIO GOMES DA SILVA
Cartográfico: 3251.54.19.0405.01001
Assunto: Revisão do IPTU 2015 (Retroativos 06/2016) e 2016 (Reemissão 06/2016) 
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, 
fundamentado na tabela VI, contida no anexo I, da Lei Municipal n° 11.111/2001, e 
alterações posteriores, e artigo 33-A, parágrafos 1° e 2°, do Decreto Municipal n° 
16274/2008, acrescido pelo Decreto Municipal n° 18.540/2014 e alterado pelo Decre-
to Municipal n° 18.979/2016, atendendo o disposto nos artigos 68 a 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/2007, e alterações posteriores,  DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO 
DE IPTU, exercícios de 2015 (Emissão Retroativos 06/2016) e 2016 (Reemissão 
06/2016) , alterando-se o padrão constutivo para NRH-4, cancelando-se os lançamen-
tos originalmente constituídos e reemitindo-os nos termos da presente decisão, man-
tendo-se inalterados os demais elementos cadastrais dos lançamentos ora revisados.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei Municipal n° 13.104/2007, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/2009. 
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA MAIA 

 AFTM Matrícula nº 63291-0 DIRETOR DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E DECISÃO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  Protocolo: 2013/03/24076 (protocolos juntados 2013/03/24079, 2014/03/02978, 
2015/03/06497 e 2016/03/05261). 
 Interessado: Nirceu Martins Gonzalez 
 Código Cartográfico: 3261.31.55.0688.01001 
 Assunto: Revisão de IPTU/Taxas e aproveitamento de Crédito Tributário  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  defiro  o pedido de revisão 
dos lançamentos de IPTU/Taxas relativos aos exercícios de 2009 a 2012 (retroativos 
11/2013), 2013 (reemissão 11/2013), 2014, 2015 e 2016, para o imóvel de cartográfi -
co  3261.31.55.0688.01001,  alterando-se a área construída do imóvel, de  1.525,18 m² 
para 932,59 m² , sendo 340,00 m² no pavimento superior e 592,59 m² no pavimento 
térreo, mantendo-se os demais dados cadastrais, tendo em vista o parecer fi scal fl . 110, 
o qual foi consubstanciado no projeto fl . 49, protocolo nº 1980/16844/79, nos termos 
da Lei Municipal nº 11.111/01, artigo 18C, e alterações.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passi-
vo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubs-
tanciado nas disposições dos artigos 42 e 44 da Lei nº 13.104/07,  reconheço o direito 
ao crédito de 101,3782 UFIC  procedente de recolhimento efetuado nos imóveis ori-
ginários 3261.31.55.0707.00000 e 3261.31.55.0687.01001, relativo ao exercício de 
2013, os quais foram cancelados pela anexação, originando o imóvel com cartográfi co 
3261.31.55.0688.01001 e que não foi compensado na reemissão dos lançamentos de 
2013 para o imóvel originado 3261.31.55.0688.01001, conforme determinado no ar-
tigo 38 do Decreto 16.274/2008 que regulamenta a Lei Municipal nº 11.111/2001 e 
alterações e nos termos do artigo 23, parágrafo 2º da Lei Municipal nº 11.111/2001 e 
alterações, acrescido pelo artigo 25 da Lei Municipal nº 12.445/2005 e regulamenta-
da pelo Decreto 16.274/2008,  cuja eventual repetição do indébito tributário fica 
condicionada  à inexistência de débitos em nome do sujeito passivo do imposto, em 
face do disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/2007, devendo observar o 
artigo 49 da mesma lei.  Remeto os autos  ao DCCA/SMF para providências quanto 
ao aproveitamento do crédito a que se referem os artigos 55 a 57 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, bem como quanto a eventual repetição do indébito tributário, nos 
termos dos artigos 45 a 51 da mesma lei, devendo o interessado aguardar comunicado 
quanto aos procedimentos subseqüentes.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo: 2011/03/04595 
 Interessado: Heloisa Cavalcanti de Albuquerque 
 Código Cartográfico nº 4313.12.47.1755.00000 
 Assunto: Revisão de Lançamentos de IPTU 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU relativo  ao exercício de 2011 ,  para o imóvel codifi cado sob 
 4313.12.47.1755.00000 , tendo em vista que no laudo de avaliação imobiliária do DRI/
SMF, à fl . 10, consta que o valor venal foi apurado com amostras de venda de lotes do 
próprio loteamento e oferecidas pelo loteador em questão, sendo que 193,8116 UFIC/
m³ ainda é inferior ao valor de mercado.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
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 Protocolo: 2016/03/01724  
 Interessado: Maria Fernanda Erbetta 
 Código Cartográfico nº 4312.24.90.0001.01007 
 Assunto: Revisão de Lançamentos de IPTU/Taxas 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro  pedido de revisão dos 
lançamentos de  IPTU/Taxas relativos ao exercício de 2016 , tendo em vista que o 
interessado não considerou a área  non aedifi candi , de 794,36 m², oriunda de rateio da 
área total de terreno, de acordo com o quadro de áreas que subsidiou o atual lançamen-
to, de fl s. 20 a 22, estando correta a área lançada de 1.975,93 m².
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA MAIA 

 AFTM Matrícula nº 63291-0 DIRETOR DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2016/03/09367
Interessado: Adria Elaine Viana de Faria 
Assunto: Isenção e restituição de ITB
 Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  indefiro o 
pedido de isenção e de restituição do ITBI , pago meio da guia nº 599358, relativo à 
aquisição do imóvel denominado apartamento nº 12, localizado no Bloco F, do Con-
domínio Residencial Parque da Mata I, situado na Rua Manoel Miguel de Oliveira, 
nº 35, Bairro Parque São Jorge, em Campinas, por meio do Contrato por Instrumento 
Particular de Arrendamento Residencial, com Opção de Compra, lavrado em 24 de 
outubro de 2008, na forma da Lei Federal nº 10.188/2001, tendo em vista que a tran-
sação imobiliária em pauta não foi contratada pelo Programa Minha Casa Minha Vida 
prevista na Lei Municipal nº 13.580/2009 conforme informação da Secretaria de Habi-
tação, às fl s. 21 e que, da mesma forma não está contemplada nas hipóteses de isenção 
contidas no artigo 5º, inciso VII e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 12.391/2005, a 
qual rege o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.  Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se en-
quadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal 
nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA MAIA 

 AFTM Matrícula nº 63291-0 DIRETOR DRI/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
 Certidão de Inteiro Teor 

  Protocolo nº: 2016/10/34.015
Requerente: Virgínia Paciullo Baganha
Assunto: Certidão de Processo Administrativo 
Tendo em vista a solicitação da interessada e os documentos constantes nos autos, com 
base nos art. 2º ao 5º do Decreto Municipal nº 18.050/2013, acolho a manifestação 
fi scal à fl s. 12,  defiro  o pedido de certidão de parcial teor para o fornecimento de cópia 
do alvará de construção n° 3008, de 22 de junho de 1993, constante da fl . n° 22, do 
processo administrativo nº 1992/0/74.658.
 

 WILSON FRANCISCO FILIPPI 
 Diretor de Receitas Mobiliárias - DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO 

  
 DEIXO DE CONHECER DOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE NFSe por 
meio dos Protocolos abaixo relacionados, nos termos do artigo 10, §1º, da Instrução 
Normativa DRM/SFM nº 004/2009, com nova redação dada pelo artigo 2º da Instru-
ção Normativa SMR nº 003/2012. Arquive-se.

PROTOCOLO IM INTERESSADO

2016/03/16663 34219-0 AUTO SUECO SÃO PAULO – CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS 
LIMITADA

2016/03/20641 105975-0 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2016/03/20642 105975-0 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2016/03/20643 105975-0 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2016/03/20644 105975-0 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2016/03/20645 105975-0 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2016/03/21113 178830-2 ALPHA PAPER GRAFICA OFF-SET LTDA - EPP

2016/03/21140 6117-4 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E 
SEGURANÇA

2016/03/21143 46150-4 LOLLO E ASSOCIADOS ADVOCACIA
2016/03/21224 117829-6 SPPO SOCIEDADE PAULISTA DE PROJETOS E OBRAS EIRELI

 

 JAMIL JANGE NETO 
 AFTM, respondendo pela CSPFA/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO 

  
  Protocolo nº: 2016/03/20635
Interessado: UNICARRIERS SOUTH AMÉRICA EQUIPAMENTOS INDUS-
TRIAIS LTDA
IM nº: 292.968-6
Assunto: Cancelamento de NFSe 
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE CANCELAMENTO 
DA NFSe nº 04, emitida em 07/10/2014, nos termos do artigo 10, § 3º, da Instrução 
Normativa DRM/SFM nº 004/2009, alterado pelo artigo 2º da Instrução Normativa 
DRM/SFM nº 002/2013, devido à impossibilidade de aceite do cancelamento pelo 

tomador dos serviços, o qual se encontra situado no exterior e pela não ocorrência do 
fato gerador, nos termos do artigo 8º da Lei Municipal nº 12.392/2005.
 Protocolo nº: 2016/03/21213
Interessado: BOSCH SOLUÇÕES INTEGRADAS BRASIL LTDA
IM nº: 373.167-7
Assunto: Cancelamento de NFSe  
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE CANCELAMENTO 
DA NFSe nº 018, emitida em 14/09/2016, nos termos do artigo 10, § 3º, da Instrução 
Normativa DRM/SFM nº 004/2009, alterado pelo artigo 2º da Instrução Normativa 
DRM/SFM nº 002/2013, devido à impossibilidade de aceite do cancelamento pelo 
tomador dos serviços, o qual se encontra situado no exterior e pela não ocorrência do 
fato gerador, nos termos do artigo 8º da Lei Municipal nº 12.392/2005.
 

 JAMIL JANGE NETO 
 AFTM, respondendo pela CSPFA/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  Protocolo:  2016/03/10948 
Contribuinte:  Ortopedia e Fisiatria Dr. Moyses Elias Ltda
 Requerente:  Moyses Elias
 CCM:  113.840-5
 Assunto:  Impugnação do Lançamento ISSQN 2.016.
Nos termos do artigo 68 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o artigo 72 do Decreto 
15.356/05 e artigo 1º da IN Nº 003/2008 DRM/SMF, acolho a manifestação fi scal às 
fl s. 23 e DEFIRO a presente impugnação para reduzir o lançamento do ISSQN Ofício 
de 2016 do valor de 1.600,0000 UFIC para 1.200,0000 UFIC. Determino a atualização 
no cadastro mobiliário do contribuinte reduzindo o número de sócios de 03 (três) para 
02 (dois), conforme formulário DIC Nº 13084/2015 de 20/08/2015.

 Protocolo:  2016/03/10915
 Contribuinte: ZG  Serviços Médicos Sociedade Simples Ltda
 Requerente:  Guilherme Zogbi
 CCM:  343.656-0
 Assunto:  Impugnação do Lançamento ISSQN Ofício 2.016.
Nos termos do artigo 68 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o artigo 72 do Decreto 
15.356/05 e artigo 1º da IN Nº 003/2008 DRM/SMF, acolho a manifestação fi scal às 
fl s. 44 e DEFIRO a presente impugnação para reduzir o lançamento do ISSQN Ofício 
de 2016 do valor de 3.600,0000 UFIC para 1.800,0000 UFIC.

 Protocolo: 2009/10/29749 
 Contribuinte: Fabrisio Informática Serviços e Comércio 
 Requerente : Augusto César da Silva Souza
 CCM: 31.303-3 
 Assunto:  Alteração cadastral
Com base nos art. 19, III da Lei Municipal nº 12.392/2005 c/c art. 64, § 1º, II, b do 
Decreto Municipal nº 15.356/2005, mantenho a data de encerramento de inscrição 
municipal em 15/01/2008.
Nos termos dos artigos 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007, 72 do Decreto Nº 
15.356/2005 e 1º da IN 03/2008,  INDEFIRO  a presente impugnação e determino a 
manutenção de créditos tributários. 
 

 SARHA CAMPOS DINIZ DOS REIS ALMEIDA 
 AFTM,RESPONDENDO PELA CSCM/DRM/SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 
 Certidão de Inteiro Teor 

  Protocolo nº: 2016/10/34.840
Requerente: MRV Engenharia e Participações S.A
Assunto: Certidão de Processo Administrativo 
Tendo em vista a solicitação do interessado e os documentos constantes nos autos, 
com base no art. 2º ao 5º do Decreto Municipal nº 18.050/2013, acolho a manifestação 
fi scal à fl s. 48,  defiro  o pedidode certidão de inteiro teor para o fornecimento de cópias 
do processo administrativo nº 2012/10/18.705.
 

 WILSON FRANCISCO FILIPPI 
 Diretor de Receitas Mobiliárias - DRM/SMF 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 AUTO DE DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA 
  

  ADU no 001 

  NÚCLEO RESIDENCIAL GUARAÇAÍ  

O  MUNICÍPIO DE CAMPINAS , pessoa jurídica de direito público, CNPJ 
51.885.242/0001-40, com sede na Avenida Anchieta, nº 200, Centro, Campinas-SP, 
representado neste ato pela Secretária Municipal de Habitação,  ANA MARIA MIN-
NITI AMOROSO , nomeada através da Portaria Municipal nº 81.418/2014, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, do Decreto nº 14.038, 
de 15 de agosto de 2002, do Decreto nº 14.456, de 25 de setembro de 2003 e do De-
creto nº 15.176, de 07 de julho de 2005, e considerando o que consta no protocolado 
administrativo nº 2004/10/45710,  FAZ SABER  que o terreno urbano localizado na 
região leste deste Município, com área total de 22.001,65m², classifi cado como Zona 
Especial de Interesse Social - ZEIS através da Lei Complementar nº 15/2006 - Plano 
Diretor,  FOI DEMARCADO  pela Secretaria Municipal de Habitação, conforme, i)
Planta da Área a ser Regulaizada, ii)Planta de Sobreposição do Imóvel Demarcado 
com a situação registraria da Área e iii) Memorial Descritivo, que integram o presente 
 AUTO DE DEMARCAÇÃO  para fi ns de Regularização Fundiária de Interesse So-
cial, nos termos da Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009, da Lei Federal nº 
12.424, de 16 de junho de 2011, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, da 
Lei Municipal nº 11.834, de 19 de dezembro de 2003, do Decreto nº 14.776, de 17 de 
junho de 2004, e do item 296 e seguintes do Capitulo XX, Seção X, Subseção IV do 
Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. (CG nº 
37/2013).
Nos termos do § 2o do artigo 56o da Lei no 12.424 de 2011, foi obtida a  anuência  da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, órgão responsável 
pela administração patrimonial do Município de Campinas.
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 Memorial Descritivo da Área objeto da Demarcação Urbanística   
 Partindo de um ponto denominado 01 com coordenadas: E= 290724,833; N= 
7468878.962 situado na Rua 09, entre os loteamentos Vila Guararapes (Quadra D) 
e Chácara da Barra (Quadra 06), segue em linha reta com Rumo 31°17'26"SW, pela 
extensão de 22,230m, sendo 13,000m confrontando com o lote nº 8 e 9,230m con-
frontando com o lote nº 7 (Quadra 06) do loteamento Chácara da Barra, até o ponto 
02; defl ete à direita, segue em linha reta com Rumo de 55°58'32"NW pela extensão 
de 28,377m, sendo 17,000m confrontando com a Rua 09 do loteamento Chácara da 
Barra e 11,377m com proprietário não identifi cado do loteamento Chácara da Barra, 
até o ponto 03; defl ete à direita, segue em linha reta com Rumo de 18°45'18" NW pela 
extensão de 12,690m até o ponto 04; defl ete à direita, segue em linha reta com Rumo 
de 6°30'05"NW pela extensão de 11,750m até o ponto 05; defl ete à esquerda, segue em 
linha reta com Rumo de 85°01'50" SW pela extensão de 1,455m até o ponto 06; defl ete 
à direita segue em linha reta com Rumo de 24°30'10"NW pela extensão de 8,710m até 
o ponto 07; defl ete à esquerda, segue em linha sinuosa pela extensão de 30,770m até 
o ponto 08, confrontando do ponto 03 ao ponto 08 (através de linha reconstituída da 
margem direita do córrego Anhumas, conforme planta de Loteamento em poder da 
PMC) com a Praça 1 do loteamento Nova Cambuí; defl ete à direita, segue em linha 
sinuosa pela extensão de 227,480m pelo eixo do atual Córrego Proença (retifi cado) 
sendo 43,925m confrontando com o Remanescente da praça sem denominação do 
loteamento Vila Guararapes, 14,398m com o Remanescente da Gleba 7 do loteamento 
Chácaras Guararapes e 169,157m com o lote 6 do loteamento Chácaras Guararapes 
até o ponto 09; defl ete à direita, segue em linha reta com Rumo de 42°35'50"SE pela 
extensão de 11,510m, confrontando com o Lote 6 do loteamento Chácara Guararapes 
até o ponto 10; defl ete à esquerda, segue em linha reta com Rumo de 55°52'27"NE 
pela extensão de 66,260m, sendo 54,002m confrontando (através de linha reconstitu-
ída da margem direita do córrego Anhumas, conforme Memorial Descritivo da Gleba 
em poder da PMC) com o Lote 6 do loteamento Chácara Guararapes e 12,258m com 
a Avenida 01 do loteamento Jardim Moreira até o ponto 11; defl ete à direita, segue em 
linha reta com Rumo de 75°23'30"NE pela extensão de 2,200m confrontando com a 
Avenida 01 do loteamento Jardim Moreira, até o ponto 12; defl ete à esquerda, segue 
em linha reta com Rumo de 21°50'59"NE pela extensão de 1,740m, confrontando com 
a Avenida 01 do loteamento Jardim Moreira até o ponto 13; defl ete à direita, segue em 
linha reta com Rumo 71°03"12"SE pela extensão de 0,990m, confrontando com a Ave-
nida 01 do loteamento Jardim Moreira ate o ponto 14; defl ete à esquerda, segue em 
linha reta com Rumo 18°34'05"NE pela extensão de 16,808m, confrontando com Ave-
nida 01 do loteamento Jardim Moreira até o ponto 15; defl ete à esquerda, segue em 
linha reta com Rumo 15°07'07"NE pela extensão de 9,496m, confrontando com a Ave-
nida 01 do loteamento Jardim Moreira até o ponto 16; defl ete à direita, segue em cur-
va de Raio 5,00m, pela extensão de 10,760m, confrontando com a Avenida 01 do lote-
amento Jardim Moreira até o ponto 17; segue em linha reta com Rumo 41°18"'40"SE, 
confrontando com a Rua 05 do loteamento Jardim Moreira pela extensão de 16,080 
até o ponto 18; defl ete à direita, segue em linha reta com Rumo 46°09'03"SW, con-
frontando com a Rua 05 do loteamento Jardim Moreira, pela extensão 0,420m até o 
ponto 19; defl ete à direita, segue em linha reta com Rumo 88°57'04"NW pela extensão 
10,597m, confrontando com proprietário não identifi cado do loteamento Jardim Mo-
reira até o ponto 20; defl ete à esquerda, segue em linha reta com Rumo30°58'10"SW 
pela extensão 2,350m, confrontando com proprietário não identifi cado do loteamento 
Jardim Moreira até o ponto 21; defl ete à esquerda, segue em linha reta com Rumo 
24°14'17"SW pela extensão 1,696m, confrontando com proprietário não identifi cado 
do loteamento Jardim Moreira até o ponto 22; defl ete à esquerda, segue em linha reta 
pela extensão 7,365m, confrontando com proprietário não identifi cado do loteamento 
Jardim Moreira até o ponto 23; defl ete à esquerda, segue em linha reta com Rumo 
19°06'02"SW pela extensão de 2,925m, confrontando com proprietário não identifi ca-
do do loteamento Jardim Moreira até o ponto 24; segue em linha reta e mesmo Rumo 
pela extensão de 5,155m, confrontando com o remanescente da Gleba 12A até o ponto 
25; defl ete à esquerda, segue em linha reta com Rumo 18°09'03"SW pela extensão de 
26,790m, confrontando com o remanescente da Gleba 12A até o ponto 26; defl ete à 
direita, segue em linha reta com Rumo 26°47'39"SW pela extensão de 10,630m e mes-
ma confrontação até o ponto 27; segue em linha reta e mesmo Rumo pela extensão de 
10,113m e mesma confrontação até o ponto 28; defl ete à esquerda, segue em linha reta 
com Rumo 26°46'52SW pela extensão de 0,830m, e mesma confrontação até o ponto 
29; defl ete à direita, segue em linha reta com Rumo 29°15'22"SW pela extensão de 
5,830m, e mesma confrontação até o ponto 30; defl ete à esquerda, segue em linha reta 
com Rumo28°52'43"SW pela extensão de 7,110m, e mesma confrontação até o ponto 
31; defl ete à esquerda, segue em linha reta com Rumo 26°43'26"SW pela extensão 
de 3,709m, e mesma confrontação até o ponto 32; defl ete à direita, segue em linha 
reta com Rumo 36°37'20"SW pela extensão de 27,581m, e mesma confrontação até o 
ponto 33; defl ete à esquerda, segue em linha reta com Rumo 36°17'03"SW pela exten-
são de 21,590m, e mesma confrontação até o ponto 34; defl ete à esquerda, segue em 
linha reta com Rumo 36°14'31"SW pela extensão de 35,360m, e mesma confrontação 
até o ponto 35; defl ete à direita, segue em linha reta com Rumo 37°04'06"SW pela 
extensão de 14,030m, e mesma confrontação até o ponto 36; defl ete à direita, segue 
em linha reta com o mesmo Rumo pela extensão de 10,870m, e mesma confrontação 
até o ponto 37; defl ete à direita, segue em linha reta com Rumo 37°23'46"SW pela 
extensão de 20,011m, e mesma confrontação até o ponto 38; defl ete à esquerda, segue 
em linha reta com Rumo 32°05'06"SW pela extensão de 92,000m, confrontando com 
os lotes: sendo 10,300m com o lote 14; 10,500m com o lote 15; 10,200m com o lote 
16; 10,200m com o lote 17; 10,200m com o lote 18; 10,200m com o lote 19; 10,200m 
com o lote 20; 10,200m com o lote 21; e 10,000m com o lote 22 do loteamento Vila 
Guararapes (Quadra D); até encontrar o ponto inicial desta descrição, perfazendo a 
área total de 22.001,65m².  

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 ANA MARIA MINNITI AMOROSO 

 Secretária Municipal de Habitação 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 87º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
28/09/2016 

 
Convocamos os senhores conselheiros titulares representantes das entidades titulares 
e convidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respectivos 
segmentos deste Conselho, para a  87ª Reunião Extraordinária a ser realizada   4ª 

feira dia 28 de setembro de 2016,  às 18h30,  no 19º andar, sala Milton Santos, Paço 
Municipal, Campinas/SP. 
Pauta Única:

Apresentação pela equipe da Seplan referente aos temas:  "Solo Criado" e "Opera-
ção Urbana Consorciada. 
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 ARQTº FABIO BERNILS 

 PRESIDENTE - CMDU 
  

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR    
 Prot.: 1986/0/34788 - Construtora Coelho Ferrão Ltda 
Diante da análise efetuada, AUTORIZO a certidão de inteiro teor, requisitada através 
do protocolado 2016/10/33170, tendo Paula Hosana Ribeiro Moraes, 30 (trinta) dias 
a partir de 22/09/2016 para a retirada das cópias requisitadas, conforme art. 11 do 
Decreto nº18.050, de 01 de agosto de 2013.
 

 FERNANDO VAZ PUPO 
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

  

 CONVOCAÇÃO 
  

  DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO. 
Compareçam os interessados abaixo relacionados no 18º andar, no horário das 9h00 as 
16h00, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob pena de 
arquivamento conforme estabelece a ordem de serviço nº 05 de 11 de Junho de 2013 
 ( PRAZO   30   DIAS )
 
 Pelo Setor de Certidão  
Prot.2016/10/33161 - Giovana Brolezi de Souza.
Prot.2016/10/34895 - José Alberto da Silva.
Prot.2016/10/34896 - João Benedito Filho.
 Pelo Setor de Ficha da Informação 
Prot.2016/10/34343 - Associação Resgatando Alma Entre Nações.
 Pelo Setor de Geoprocessamento 
Prot.2016/11/7296 - Osmar Baldin Simonatto.
Prot.2016/10/34835 - Welliton da Trindade Oliveira.
 Pelo Setor de Cartografia 
Prot.2016/10/35089 - Regina Rosseto.
Prot.2016/10/34464 - Maria Aparecida Conceição Piccolo.
 Pelo Setor de Laudos de Desenhos Técnicos 
 Pelo Setor de Informações Analíticas  
Prot.2008/11/13518 - Roberto Baldini Simonatto.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 ROVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO  

 Diretor de Departamento de Informação, Documentação e Cadastro. 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua pro-

gramação 
  Cursos:

  Educação Financeira em Tempos de Crise  
Data:05 de outubro (quarta-feira)
Horário: 8h30 as 12h
Carga Horária: 3horas e 30 minutos (01 encontro)
Vagas:25
Conteúdo Programático: Refl exão sobre o quadro econômico atual; Educação fi nan-
ceira e comportamento; Introdução aos princípios básicos da Educação Financeira; 
Técnicas para elaborar um controle fi nanceiro mensal; Aprendendo a analisar seu or-
çamento; Como motivar a família a fazer economia
Instrutor: Marcelo Leandro de Campos
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal

 Uma Transformação Lean no Serviço Público
 Tema: Introdução ao Lean e Mapeamento de Fluxo de Valor

Objetivos:
1. Apresentar conceitos e ferramentas da metodologia Lean no dia a dia do servidor 
público
2. Capacitar os participantes para que efetuem a aplicação prática dos conceitos e 
ferramentas Lean em processos atuais da administração Pública.

Conteúdo: Introdução ao Lean Thinking. Conceitos e Dinâmicas. O que é Men-
talidade Enxuta? Simulação;Valor, fl uxo de valor e fl uxo contínuo;Entendendo 
valor;Enxergando fl uxos de valor; Fazendo fl uir; Simulação.Perfeição: Melhoria e 
estabilização.Implementação: Iniciando a Mudança.Mapeamento de Fluxo de Valor 
Estado Atual - Aplicação Prática. Entendendo a situação Atual;Qual o problema que 
queremos resolver?Efetuando o Mapeamento de fl uxo de valor.Desenho do Estado 
Futuro e A3 - Aplicação Prática.Defi nindo objetivos: Onde queremos chegar? Enten-
dendo os gargalos do fl uxo de valor atual;Eliminando desperdícios;Fazendo fl uir?. 
Desenho do Estado Futuro, A3.

Público Alvo:Servidores interessados em fazer a diferença no dia a dia do seu traba-
lho, incomodados com a burocracia e altos índices de retrabalho, que buscam aprender 
formas de simplifi car processos e melhorar o valor agregado ao cidadão.

Observação: No ato da inscrição, o servidor deverá sugerir um processo de melhoria 
dentro ou fora de sua área de atuação, mas que tenha relação com as suas atribuições.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: após a pré-inscrição dos candidatos e 
envio dos processos sugeridos para aplicação prática (período de setembro de 2016), 
será realizada avaliação pelo instrutor junto a equipe da EGDS. Após esta etapa, as 
inscrições serão confi rmadas.

Data: 10,17 e 24 de novembro (5ª feira)
Horário: das 8h30 as 16h30 
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Carga Horária: 21 horas (3 encontros de 7 horas)
Instrutor: Sivaldo Donizetti Teodoro
Local: EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor

Inscreva-se através: https://cursosegds.campinas.sp.gov.br/

Dúvidas e informações:(19) 3235-2226 ou 3235-2218
 

 Campinas, 16 de setembro de 2016 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
  

 COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor abre inscrições para 

curso que se iniciará na segunda quinzena de outubro 
  
Curso:  Empreendedorismo e Inovação para Servidores Públicos 
 
Datas: 17, 24, 31 de outubro, 07 e 21 de novembro
Horário: das 13 as 17 horas
Carga Horária: 20 horas (5 encontros de 4 horas)
Vagas: 25
Conteúdo Programático: Empreendedorismo na gestão pública e intraempreendedo-
rismo: liderança, fundamentos da gestão de negócios e gestão de projetos na adminis-
tração pública; Inovação em âmbito organizacional: estratégias, tipos de inovação e 
casos de inovação na gestão pública, tanto no âmbito nacional quanto internacional; 
Qualidade dos processos: formas organizacionais, gestão de documentação e do co-
nhecimento, gestão da qualidade, melhoria de processos, 5S, Kanban e Kaizen; Cria-
tividade: técnicas de criatividade e trabalho em equipe; Laboratório de criatividade e 
design thinking.
Instrutores: Leandro Telles/Paulo Xavier/Mariana Pfi tzner/ Andrea Santos de Deus
Local: EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor 

Inscreva-se através: https://cursosegds.campinas.sp.gov.br/

Dúvidas e informações:(19) 3235-2226 ou 3235-2218
 

 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2012) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos  comunica  os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos 
candidatos aos cargos públicos relacionados abaixo:

Cargo: ENGENHEIRO ALIMENTOS
Nome: SONIA MARIA BROGLIO 
Avaliação Médica: APTO

Cargo: ENGENHEIRO QUIMICA
Nome: OSVALDO TARELHO JUNIOR
Avaliação Médica: APTO

Cargo: ESPEC.TECNOLOGIAS
Nome: MATHEUS LORENZO DOS SANTOS
Avaliação Médica: APTO
 

 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 CARLOS ALBERTO MAGNO 

 RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAUDE DO SERVIDOR 
  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO 
  

  PORTARIA N.°86984/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/28369, pela presente,

 RESOLVE 

Exonerar a pedido, a partir de 26/07/2016, a servidora RENATA MUNIZ JORGE, 
matrícula nº 108436-4, do cargo de Médico - Medicina da Família e Comunidade, 
junto à Secretaria Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.°86986/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/32399, pela presente,

 RESOLVE 

Exonerar a pedido, a partir de 29/08/2016, a servidora PAULA SALVADOR DE TO-
LEDO, matrícula nº 129753-8, do cargo de Médico - Clínica Geral, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.°86987/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/31642, pela presente,

 RESOLVE 

Exonerar a pedido, a partir de 19/08/2016, a servidora MARISA FERREIRA DE 
SOUZA, matrícula nº 124619-4, do cargo de Professor de Educação Básica I, junto à 
Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.°86988/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n°2016/10/31711, pela presente,

 RESOLVE 

Exonerar a pedido, a partir de 04/08/2016, a servidora IVONE MARIA DA ROCHA 
MENEGUELLA, matrícula nº 120181-6, do cargo de Médico - Pediatria, junto ao 
Hospital Municipal "Dr. Mário Gatti".

 PORTARIA N.°86990/2016 

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2016/10/32003, pela presente,

 RESOLVE 

Designar o servidor Carlos Alberto Magno, matrícula nº 80576-9, para responder pelo 
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos, durante o impedimento legal do servidor Marcelo de Morais, matrícula nº 
56823-6, no período de 01/09/2016 a 30/09/2016 por Licença Prêmio.

 PORTARIA N.°86991/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/33791, pela presente,

 RESOLVE 

Designar a partir de 22/07/2016, o servidor o servidor EDSON RIZZO, matrícula nº 
27.855-6, para exercer em caráter de substituição o cargo de INSPETOR SUPERIN-
TENDENTE, da Guarda Municipal de Campinas, junto à Secretaria Municipal de 
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública. 

 PORTARIA N.°87001/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n°2016/10/31262, pela presente,

 RESOLVE 
Revogar o item da portaria n° 81115/2013, que nomeou o servidor Geraldo Luiz Pic-
colo, matrícula nº 89602-0, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto 
ao Setor do Bosque dos Jequitibás, da Coordenadoria Setorial de Bosques e Parques, 
do Departamento de Parques e Jardins, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear o servidor CASTRO MARCIO ALARCON SCARPARO, matrícula nº 
90654-9, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Setor do Bos-
que dos Jequitibás, da Coordenadoria Setorial de Bosques e Parques, do Departamento 
de Parques e Jardins, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
 PORTARIA N.°87002/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/33408, pela presente,

 RESOLVE 

Designar a partir de 01/09/2016, o servidor JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA, 
matrícula nº 108704-5, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto à Secre-
taria Municipal de Cultura.

 PORTARIA N.°87005/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2015/10/7357, pela presente,

 RESOLVE 
Revogar o item da portaria n° 84333/2015, que nomeou a Sra. ANA LÚCIA TONON, 
Matrícula nº 125.253-4, como suplente representante da Secretaria Municipal de Ur-
banismo, para compor o Grupo de Gestão de Termos de Ajustamento de Conduta e 
Termos de Acordo e Compromisso (GGTAC).

Nomear a Sra. GISELA BAPTISTA TIBIRIÇA, Matrícula nº 132411-0, como su-
plente representante da Secretaria Municipal de Urbanismo, para compor o Grupo de 
Gestão de Termos de Ajustamento de Conduta e Termos de Acordo e Compromisso 
(GGTAC).

 PORTARIA N.°87006/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/14421, pela presente,

 RESOLVE 

Nomear os senhores abaixo relacionados para compor o Conselho Consultivo para à 
Administração do Fundo Municipal de Incentivo a Segurança Pública (FMISP):

Titular: Luis Francisco Segantin Junior RG 18.908.781
Suplente: Renato Lauer, RG 10.860.201
  
  
 PORTARIA N.°87007/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/14421, pela presente,

 RESOLVE 

 Revogar  o item da Portaria n° 86.555/2016, que nomeou a Sra. Carmem Magda Ghetti 
Senra - Matrícula: 29.012-2, como representante titular do Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS, junto a Comissão Interinstitucional para a Elaboração 
do Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no município 
de Campinas.

Revogar    o item da Portaria n° 86.555/2016, que nomeou a Sra. Regiane Alves Costa 
Fayan - RG: 33.648.763-0, como representante suplente do Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS, junto a Comissão Interinstitucional para a Elaboração 
do Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no município 



19Campinas, quinta-feira, 22 de setembro de 2016 Diário Ofi cial do Município de Campinas

de Campinas.

Nomear a senhora Maria Helena Novaes Rodriguez - RG. 3.457.458-0, como repre-
sentante titular do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, junto a Comis-
são Interinstitucional para a Elaboração do Plano Municipal de Prevenção e Erradica-
ção do Trabalho Infantil no município de Campinas.

Nomear    o senhor Matheus Ifanger Albrecht - Matrícula: 127.142-3, como representan-
te suplente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, junto a Comissão 
Interinstitucional para a Elaboração do Plano Municipal de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil no município de Campinas/SP.

 PORTARIA N.°87009/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/30922 pela presente,

 RESOLVE 
Revogar o item da Portaria n° 82.092/2014, que nomeou a Sra. Sandramara Micucci 
Nidotti Dias de Paiva Matrícula:127232-2, como representante titular da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer - SMEL, junto ao Conselho Municipal de Assistência 
Social - CMAS.
    
Revogar    o item da Portaria n° 82.092/2014, que nomeou o Sr. Marcos Lima Mem de 
Sá - Matrícula: 127003-6, como representante suplente da Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer - SMEL, junto ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Nomear a senhora Andrea Janotte Farina - Matrícula: 36.532-7, como representante ti-
tular da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL, junto ao Conselho Munici-
pal de Assistência Social - CMAS, para o período complementar do triênio 2014/2017.

Nomear o senhor Walter Grunewald Curzio - Matrícula: 28.991-4, como representante 
suplente da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL, junto ao Conselho 
Municipal de Assistência Social -CMAS, para o período complementar do triênio 
2014/2017.

 PORTARIA N.°87011/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/33269, pela presente,

 RESOLVE 

Nomear os senhores abaixo relacionados para compor Conselho Gestor da Área de 
Proteção Ambiental de Campinas, para o biênio 2016-2018.

Secretaria Municipal do Verde, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
Titular: Alethea Borsari Peraro, matrícula nº 123015-8
1°Suplente: Rogério Menezes de Mello, matrícula nº 125073-6
2°Suplente: Claudia Maria Resende Esmeriz, matrícula nº 94150-6

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Titular: Igor Raphael de Carvalho Chiarappa, matrícula nº 127984-0
1º Suplente: Marcelo Ferreira da Silva, matrícula nº 127764-2 
2º Suplente: Marilis Busto Tognoli, matrícula nº 65826-0
  
Subprefeitura de Joaquim Egídio:
Titular: Marco Antônio Vicentini, matrícula nº 130643-0
1º Suplente: Marcelo Duarte da Conceição, matrícula nº 125076-0
2º Suplente: Fábio Gonzaga Cardoso, matrícula nº 97672-5
  
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio;
Titular: Márcia Gonçalves Rodrigues 
1º Suplente: Claudio Rodrigues Fabi   
  
SANASA CAMPINAS 
Titular: Paulo Tinel
1º Suplente: Gilberto Jacobucci Junior
2º Suplente:  Gladis Matteo   
  
Segundo Setor: representado por organizações representativas da população residente, 
da população tradicional e dos proprietários de imóveis no interior da Unidade de 
Conservação, com as seguintes vagas:
2 entidades da área urbana da AR-14:
Associação dos Moradores Unidos do Bairro Carlos Gomes e Adjacências
Titular: Manuel Silvério Teodoro
1º Suplente: José Aparecido de Lima
2º Suplente: Maria Ananias Ferreira de Souza

2 entidades da área Urbana do Distrito de Sousas:
Associação dos Moradores e Proprietários do Jardim Botânico de Sousas
Titular: Fernando Cosenza Zago 
1º Suplente: Luiz Alberto de Aguirre
2º Suplente: Luis Marcelo Pavan 

Associação de Moradores de Nova Souzas 
Titular: Sandra Regina Venâncio Martins
1º Suplente: Messias da Silva Junior
2º Suplente: Rosimeire Rossim Masieiro

Sociedade Civil Amigos de San Conrado - SUPLENTE
Titular: José Carlos da Silva Vale
1º Suplente: Elizandra Regina Benites de Souza
2º Suplente: José Alfredo Martiniano de Oliveira

1 entidade da área urbana do Distrito de Joaquim Egídio:
Associação Amigos do Loteamento Morada das Nascentes

Titular: Paulo de Tarso Gerace da Rocha e Silva
1º Suplente: Eduardo Zaitz
2º Suplente: Paulo Roberto Cielo
  
1 entidade da área rural do Distrito de Sousas:
Sociedade Loteamento Colinas do Atibaia

Titular: Antonio Fernandes Soares
1º Suplente: Alcindo Souto Filho
2º Suplente: Berenice Pereira   
  
2 entidades da área rural do Distrito de Joaquim Egídio.
Associação de Moradores e Amigos de Joaquim Egídio - AMAJE
Titular: Sandra Marcia Martins Marques 
1º Suplente: Silvia Regina Alves Ferreira
2º Suplente: Mona Luisa Sabongi 

Associação Amigos da Fazenda Capoeira Grande 
Titular: Luis Alberto Prado Ramasco
1º Suplente: Maria Benedita Puecher
2º Suplente: Ítala Maria Loffredo D'Ottaviano 

Terceiro Setor: representado por organizações da sociedade civil, comunidade técnica 
e/ou cientifi ca, organizações não governamentais ambientalistas, prioritariamente com 
atuação na Unidade de  Conservação, com as seguintes vagas:

1 entidade representante dos produtores rurais associados em cooperativas, sindica-
tos, entidades e associações (sociedades organizadas) com prioridade para produção 
orgânica;
Sindicato Rural de Campinas
Titular: Eduardo Lunardelli Novaes
1º Suplente: Antonio Ramos Cabral
2º Suplente: Luís Fernando Amaral Binda  
  
2 entidades representantes de entidades técnico-científi cas:
EMBRAPA - Monitoramento por satélite
Titular: André Luiz dos Santos Furtado
1º Suplente: Pedro Gerhard 
1º Suplente: Bruno Scarazatti 

AREA - Associação Regional de Escritórios de Arquitetura
Titular: Sérgio Pastana Righetto
1º Suplente: Maria da Graça Gargantini
2º Suplente: João Manuel Verde dos Santos

IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil - SUPLENTE
Titular: Anitta Afonso Ferreira Silveira
1º Suplente: Valdemir Lúcio Rosa
2º Suplente: Alan Silva Cury  
  
2 entidades representantes de organizações não-governamentais ambientalistas, 
  
Titular:. SOS Mata Santa Genebra 

Titular: Rafael Duarte Moya 
1º Suplente: Victor Augusto Petrucci
2º Suplente: Beatriz Couto Porto 

Titular: APAVIVA
Titular: Marcia Cristina Pires Bueno Toledo
1º Suplente: Angela Rubim Podolsky
2º Suplente: Alfred Ilg

Titular: Instituto de Manejo e Pesquisa de Animais Silvestres 
Titular: Inessa Albuquerque Alvarez
1º Suplente: José Eduardo de Arruda Bertoni
2º Suplente: Mércia Maria Diniz da Silva

1º Suplente: Instituto Sócio Cultural Voz Ativa 
Titular: Tatiane Pereira Ribeiro Malta
1º Suplente: Mirian Aparecida Duarte
2º Suplente:. Aparecida Luzia Ribeiro Moreira

2º Suplente: Associação Resgate o Cambuí 
Titular: Teresa Cristina de Moura Penteado
1º Suplente: Joana Penteado Dias da Silva
2º Suplente: Maria Rodrigues Cabral 
  
Presidente: Rafael Duarte Moya
Vice: Sandra Marcia Martins Marques
Secretária Geral: Márcia Gonçalves Rodrigues

 PORTARIA N.°87012/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/33993, pela presente,

 RESOLVE 

Alterar a data do afastamento da servidora JANETE APARECIDA GIORGETTI VA-
LENTE, matrícula nº 36615-3, para participação em congresso em Luanda/Angola.

Onde se lê: 22/09/2016 a 28/09/2016.
Leia-se: 26/09/2016 a 28/09/2016
  
 PORTARIA N.°87015/2016 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2016/10/14789, pela presente,

 RESOLVE 

Demitir a partir de 26/08/2016, o servidor público matrícula nº 124088-9, por infração 
aos preceitos dispostos nos artigos 184, III, IV, V, VI, e VII; 191, V e 198, IV e V; da 
Lei Municipal 1.399/55 - Estatuto do Funcionário Público. 
 

  

 CONVOCAÇÃO 
  

 A Junta Médica Ofi cial CONVOCA os (as) relacionados(as) abaixo a comparecer em 
sua respectiva data e horário, para avaliação com Relatórios e Exames Médicos, à Rua 
Onze de Agosto, nº.744, 1º Andar. 
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Ocimar da Silva Pedro, Matrícula: 119101(SETEC)
23/09/2016 às 9:00 h

Thais Thenn de Barros, Matrícula: 126571-7
23/09/2016 às 10:30 h
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 19 DE SETEMBRO DE 2016 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº:  14/10/09.691 Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde . Assunto:  Pregão Eletrônico nº 256/2016. Objeto:  Contratação de empresa para 
fornecimento de equipamentos odontológicos.
Diante dos elementos constantes neste processo administrativo, e ao disposto no De-
creto Municipal nº 18.099/13, artigo 8º inciso V,  AUTORIZO  as despesas referentes 
ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os 
itens que compõem os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo 
relacionadas:
 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP,  itens  01  (R$ 11.000,00),  02  (R$ 
10.000,00),  06  (R$ 11.000,00),  07  (R$ 10.000,00),  11  (R$ 4.165,00),  12  (R$ 1.455,00), 
 13  (R$ 2.490,00) e  16  (R$ 368,00) no valor total de R$ 328.417,00 (trezentos e vinte 
e oito mil quatrocentos e dezessete reais);
 - D-X INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
- EPP,  itens  03  (R$ 209,99),  08  (R$ 209,99) e  14  (R$ 293,98), no valor total de R$ 
56.697,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e noventa e sete reais);
 - L M LADEIRA & CIA LTDA. - EPP,  itens  04  (R$ 454,99),  05  (R$ 369,99),  09 
 (R$ 454,99),  10  (R$ 369,99),  15  (R$ 2.146,99),  17  (R$   388,94), e  19  (R$ 293,59) no 
valor total de R$ 91.568,07 (noventa e um mil quinhentos e sessenta e oito reais e sete 
centavos);
 - TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDI-
CO LTA. - ME,  item  18  (R$ 9.000,00), no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais); 
e
 - DENTAL MARIA LTDA - ME,  item  20  (R$ 181,00), no valor total de R$ 1.810,00 
(um mil oitocentos e dez reais);
 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETARIO DE SAÚDE 
  

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

 
 PROTOCOLO: 16/40/05101 PL 
INTERESSADO: EDILSON MENDES DE OLIVEIRA BAR -ME 
CNPJ: 60.204.765/0001-75
ASSUNTO: CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÕES
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 16/07/04351 PAS 
INTERESSADO: MKS ALIMENTOS LTDA - ME 
CNPJ: 04.787.621/0001-18
ASSUNTO: DEFESA/CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÕES REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 
(S) 0451, 0452, 0512 E LISTA DE VERIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO RDC 275/2002.
DEFERIDO E CONCEDIDO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. 

 PROTOCOLO: 16/07/03968 PAS 
INTERESSADO: ROVERE E PERIA LTDA ME 
CNPJ: 46.108.726/0001-43
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0362 E AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 
MULTA - AIPM Nº 0181
INDEFERIDO 

 PROTOCOLO: 16/07/03976 PAS 
INTERESSADO: DALMAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 
CNPJ: 67.606.178/0001-51
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 0382
DEFERIDA A SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE 90% (NOVENTA POR CENTO) NO VALOR DA MULTA 
ARBITRADA

 PROTOCOLO: 16/07/03401 PAS 
INTERESSADO: AZUMA KIRIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 61.153.169/0002-57
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - RAZÃO SOCIAL
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 15/07/00803 PAS 
INTERESSADO: CONVENIÊNCIA SÃO GENARO LTDA - ME 
CNPJ: 02.348.435/0001-57
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - RESPONSABILIDADE LEGAL
INDEFERIDO 
 

 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 ANA MARIAN SOLBIATI PINOTTI 

 Coordenadora VIGILÂNCIA DE ALIMENTOS 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DO 
PASSEIO 

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ECIO JOSE 
CORREA” 3223.61.20.0417 15333 “BOSQUE 

PALMEIRAS” 2 2016/156/4708

“EDMILSON AL-
VES DE CONTO” 3414.12.17.0086.01001 15166 “JARDIM 

CHAPADAO” 10-MOD 2016/156/1093
 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE - 
LIMPEZA DE TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“COBESCA 
MANCHESTER 
ATACADISTA 

DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS 

S.A.”

3232.52.88.0180.00000 15332
“CIDADE UNI-
VERSITARIA 
CAMPINEIRA 

- B.G.”
6 2015/156/8204

“ESPOLIO DE 
ISAIAS LEITE” 3412.33.97.0033.01001 15318 “VILLA VAL-

VERDE” 2-SUB 2015/156/2009
 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
CONSTRUÇÃO DE MURO E/OU ALAMBRADO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“EDMA LUCIA 
MARQUES COSTA” 3442.52.39.0350.00000 15128 “JARDIM 

TAMOIO” 12 2016/156/2857

“JOAO BAPTISTA 
MIGOTTO FILHO” 3364.12.86.0046 15138 “JARDIM SAO 

CRISTOVAO” 12 2016/156/2810
 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“NILZE APA-
RECIDA DE 
ALMEIDA”

3322.43.73.0216 34102 “PRQ DA FA-
ZENDINHA” 20 2016/156/1874

“TAMOIO 
AGROPECUARIA 

LTDA”
3442.52.28.0344 34113 “JD TAMOIO” 4 2015/156/7892

“ULTRAURB 
EMPREEN-

DIMENTOS E 
CONSTRUCOES 

LTDA”

3434.51.56.0650 32964
“JARDIM DO 

LAGO CONTI-
NUACAO”

18-B 2016/156/3275

 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

COMPRO-
MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ELZA 
BRAGA 

MENDES”
3433.52.87.0226.00000 34344 “JD ALVORA-

DA” 12 2015/156/4440
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“ESPOLIO 
DE JOAQUIM 

GRAMAS-
CO”

3433.52.46.0040 34496 “PARQUE 
IPIRANGA” 5 2016/156/6831

 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“MOTTA E 
AMADOR 

LTDA”
3432.22.61.0176.01001 34192 “VILA SAO 

BERNARDO” 11 2016/156/5169

“VIVALDO 
MAZON” 3423.11.96.0050 34339 CENTRO 26-MOD 2016/156/6355

 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DO 
PASSEIO 

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTI-
FICA-
ÇÃO

BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE GE-
RALDO LEMOS 
DOS SANTOS”

3442.51.81.0382 34376 “JARDIM SA-
MAMBAIA” 24-SUB 2016/156/6525

“LUCIANO DE 
FREITAS PIERIN” 3433.23.80.0130.00000 33547

“GLEBA 
(CHACARAS 
SANTO AN-
TONIO, PRC 
3433-2,QT. 

15280)”

13-SUB 2016/156/3162

“TAMOIO 
AGROPECUARIA 

LTDA”
3442.52.28.0344 34114 “JD TAMOIO” 4 2015/156/7892

 

 Campinas, 19 de setembro de 2016 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo n.º 2015/10/38.170 - Interessado: SMSP - Ref.: Pregão 
Eletrônico n.º 310/2015 - Objeto: Registro de Preços de telha, cumeeira e espigão. 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do Decreto 
Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO , a despesa no valor total de  R$ 21.792,50  (vin-
te e um mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) a favor da empresa 
 ABRACOR COMERCIAL LTDA - EPP , para fornecimento dos materiais referen-
tes aos itens 07, 08, 09 e 10 da Ata de Registro de Preços nº 409/15.
____________________________________________________________________
_
 EM 21 DE SETEMBRO DE 2016 

 Processo Administrativo nº 2015/10/49.922 - Interessado: SMSP - Ref.: Pregão 
Eletrônico n.º 361/2015 - Objeto: Registro de Preços de Sementes e Rações 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativos, e do Decreto 
Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO , a despesa no valor total de  R$ 17.671,60  (de-
zessete mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos) a favor das empresas 
para fornecimento dos materiais:
-  PILAR CEREAIS LTDA - EPP,  no valor de  R$ 9.600,00  (nove mil e seiscen-
tos reais) para fornecimento dos materiais referentes aos itens 01, 06 e 10 da Ata nº 
022/2016; 
 - PET HOME DELIVERY EIRELI - ME,   no valor de  R$ 1.325,00  (um mil, trezen-
tos e vinte e cinco reais) para fornecimento dos materiais referentes ao item 04 da Ata 
nº 023/2016;
-  ABRACOR COMERCIAL LTDA - EPP , no valor de  R$ 2.452,10  (dois mil qua-
trocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) para fornecimento dos materiais 
referentes aos itens 07, 08 e 12 da Ata nº 025/2016;
-  CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP , no valor de  R$ 439,50 
 (quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) para fornecimento dos mate-
riais referentes ao item 09 da Ata nº 026/2016; 
-  LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP ,  no valor de  R$ 3.855,00  (três mil, oito-
centos e cinquenta e cinco reais) para fornecimento dos materiais referentes ao item 
11 da Ata nº 027/2016. 
 

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 PROTOCOLO Nº 2007/10/22.359   
  Interessada:  Secretaria Municipal de Transportes
 Objeto:  Contratação de empresa para execução dos serviços de obra, elaboração do 

projeto executivo "as built" de implantação viária e urbanização do corredor Campo 
Grande - trecho 2, com fornecimento de material, conforme condições estabelecidas 
na Pasta Técnica do Edital da Concorrência nº 24/2007, Processo Administrativo nº 
07/10/22.359.

À vista das manifestações procedentes da Secretaria de Assuntos Jurídicos, e em seus 
exatos termos que indicam a inexistência de óbices legais em se proceder à rescisão do 
contrato administrativo celebrado com a pessoa jurídica indicada, nos termos do artigo 
79, inciso II e parágrafo primeiro da Lei Federal nº 8.666/93, c/c o inciso III do artigo 
8º do Decreto Municipal nº 18.099/13, AUTORIZO:
1 - A Rescisão amigável do Termo de Contrato nº 02/2008, celebrado entre o Municí-
pio de Campinas e a empresa Construtora Estrutural Ltda.;
2 - Publique-se. Após, à SMAJ/DAJ/Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajus-
te para a formalização do Termo Contratual próprio, além das demais providências de 
sua alçada.
 

 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal de Transportes 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  AUTO DE EMBARGO Nº0277 - FICA EMBARGADA A OBRA SITO À AV. GOVERNADOR PEDRO DE 
TOLEDO, Nº1123, BONFIM, CAMPINAS.
 PROT.16/11/14463 CLÁUDIO BRANDÃO
 CANCELE-SE O AIM Nº1374 (FLS.112 ) EM FACE DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS 
DA ADIN 2007245.72.2016.8.26.0000 QUE DECLAROU A LC 112/2015 INCONSTITUCIONAL.
 PROT.15/11/13591 JOÃO EDUARDO CAMARGO 
  CANCELE-SE O AIM Nº1200- (FLS.68 ) EM FACE DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS 
DA ADIN 2007245.72.2016.8.26.0000 QUE DECLAROU A LC 112/2015 INCONSTITUCIONAL.
 PROT.15/11/3441 KELLY REGINA DA SILVA DE OLIVEIRA 
  CANCELE-SE O AIM Nº916- (FLS.33 ) EM FACE DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS 
DA ADIN 2007245.72.2016.8.26.0000 QUE DECLAROU A LC 112/2015 INCONSTITUCIONAL.
 PROT.15/11/15060 LUIZ CARLOS NAPOLEÃO
 CANCELE-SE O AIM NºSMU 00124- (FLS. 76 ) EM FACE DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS 
AUTOS DA ADIN 2007245.72.2016.8.26.0000 QUE DECLAROU A LC 112/2015 INCONSTITUCIONAL.
 PROT.15/11/18865 CLAUDENIS M. CAIUBY
 CANCELE-SE O AIM Nº1281- (FLS.128 ) EM FACE DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AU-
TOS DA ADIN 2007245.72.2016.8.26.0000 QUE DECLAROU A LC 112/2015 INCONSTITUCIONAL.
 PROT.15/11/11204 OSVALDO CAETANO
 CANCELE-SE O AIM Nº1145 - (FLS. 88) EM FACE DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS 
DA ADIN 2007245.72.2016.8.26.0000 QUE DECLAROU A LC 112/2015 INCONSTITUCIONAL.
 PROT.15/11/16695 MÁRIO DA SILVA R. ORCESI
 CANCELE-SE O AIM NºSMU 00129- (FLS. 257 ) EM FACE DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS 
AUTOS DA ADIN 2007245.72.2016.8.26.0000 QUE DECLAROU A LC 112/2015 INCONSTITUCIONAL.
 PROT.67/0/46573 ANTONIO CARLOS L. ORTIZ
 INDEFIRO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº142/2016 - PRO-REGEM 
PROT.16/11/ ROBERTO DONIZETE PINTO
 INDEFERIDOS 
PROT.16/11/13248 MOACIR DONIZETE GRANGE - PROT.16/11/13249 MESSEMPRO COM E SERVIÇOS 
LTDA - PROT.16/11/12579 LANCHONETE ZHAO E ZHAO LTDA - PROT.16/11/12432 CASA DOS ESPÍRI-
TOS - PROT.16/11/13255 GABBEH TAPETES E DECORAÇÕES LTDA - PROT.16/11/10444 CARMEM AUXI-
LIADORA DE OLIVEIRA - PROT.14/11/9451 CSJ BAR E LANCHONETE - PROT.16/11/13419 KEVENS BAR 
E LANCHONETE LTDA - PROT.16/11/7504 STAR BLUE PROMOÇÕES E EVENTOS - PROT.15/11/12061 
QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 24 DESEN. IMOBILIÁRIO - PROT.16/11/12340 YAKI CAPITAL RES-
TAURANTE - PROT.16/11/12813 LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS - PROT.16/11/12789 DONI-
ZETE AP. SUARES - PROT.16/11/12833 LIZI HOTEL LTDA - PROT.16/10/30848 MARINA DELTRAGIA - 
PROT.16/11/13146 BILLY COM. DE BEBIDAS E MERCADORIAS - PROT.16/11/12740 FRANCISCO TERRA 
MOVEIS - PROT.16/10/32504 REVIVA CHUCH COM. CRISTÃ - PROT.15/11/17666 E PROT.16/11/2826 PAU-
LO LOURENÇO DE SOUZA - PROT.15/11/20034 GISLENE DE FREITAS CHICHUMA - PROT.13/10/61309 
REGIONAL PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - PROT.16/11/13307 VAGNER RODRIGO PIRES 
- PROT.16/10/31583 PÃES E DOCES NOVA UNIÃO CENTRAL - PROT.16/10/31057 M.C. COMERCIO 
SERV. DE INFORMÁTICA - PROT.16/11/13117 LABORATÓRIO ANÁLISES CLINICAS - PROT.16/11/12956 
BELLTORE CENTER CAMPINAS - PROT.16/11/8707 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - PROT.16/11/14023 
PROJETA IMÓVEIS LTDA - PROT.16/11/13347 HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS - PROT.16/11/12242 
GISELI QUADROS NUNES
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.16/11/12565 CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA PARQUE ITAJAÍ - PROT.16/11/12580 TATIA-
NE JAQUELINE ARCARI - PROT.16/11/12623 EMPÓRIO RISGA LTDA - PROT.16/11/12644 RESIDENCIAL 
ARY EIRELI - PROT.16/11/12795 MARIA DE FÁTIMA - PROT.16/11/12800 SOMINARE MOVEIS E DE-
CORAÇÃO - PROT.16/11/12960 0NAVARRO E FÁBRICA SERVIÇOS - PROT.16/11/8449 HUMBERTO CA-
PPELLESSO - PROT.16/11/13207 MC GIBIN MARCHIOLLI - PROT.16/11/14109 IBVET CURSOS E EVEN-
TOS LTDA - PROT.16/11/14110 A.C. DIAZ EVENTOS - PROT.16/11/14121 SECRETARIA DE ESPORTE E 
LASER - PROT.15/11/8892 VIA A PÉ ESTACIONAMENTO - PROT.13/11/17707 CONPROP DO BRASIL 
EMP. IMOBILIÁRIOS 
 COMPAREÇA O INTERESSADO SITO À AV ANCHIETA Nº200, 2º ANDAR GUICHÊ DE ATENDIMEN-
TO TOMAR CIÊNCIA.  
 PRAZO DE 10 DIAS 
PROT.16/156/4820 ELISEU NEVES FOLGADO - AIM Nº3784
PROT.16/156/2001 VALDIR SACCHIN- AIM Nº3476
 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS 
PROT.16/11/7614 JBS S/A
 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS 
PROT.16/11/12996 ELISABETH LANA M. AMSTALDEM - PROT.16/11/13423 TRÊS IRMÃOS ESTACIO-
NAMENTO 
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DEPTº DE CONTROLE URBANO 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  DEFERIDOS SEMURB ON-LINE
 PROT.16/99/316 MARIA APARECIDA REMÉDIO - PROT.16/99/270 JOSÉ OSMAR DOS SANTOS 
DEFERIDOS 
PROT.16/11/13864 SANTO CAVALLI - PROT.16/11/9693 WILSON KELLER DE MATOS - PROT.16/11/14082 
ADILSON SALOMÃO C. JUNIOR - PROT.16/11/14237 ANA LIDIA LEMOS WHINTAKER - PROT.16/11/13198 
PERCON ENGENHARIA LTDA - PROT.16/11/9471 MOSCAVID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA - PROT.16/11/13791 MARCOS AURÉLIO COSTA - PROT.16/11/10280 JOSÉ ROBERTO MARINELLI - 
PROT.16/11/8867 HUMBERTO LUIZ M. FADINI - PROT.16/11/8356 MERIAN DOS SANTOS GONÇALVES 
- PROT.16/11/6609 IGREJA EVANGÉLICA HOLINESS DE CAMPINAS - PROT.16/11/2489 ZELIA RAMOS 
DA SILVA DO AMARAL -PROT.16/11/6945 ISRAEL CAETANO BELO - PROT.16/11/610 PROJETO GENTE 
NOVA - PROT.16/11/11278 MARIA JOSÉ NASCIMENTO - PROT.15/11/15236 ANA MARIA P. FOLI
 INDEFERIDOS 
PROT.16/11/11506 ANE PARK EST. E LAVA RÁPIDO - PROT.15/11/20702 CENTRO SOCIAL R. MARIA - 
PROT.16/11/8444 ARY C. F. DE SOUZA
 INDEFIRO NOS TERMOS DO ART. 42§ ÚNICO DO DECRETO 19226/16. TENDO EM VISTA O NÃO 
ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS NO PRAZO ESTABELECIDO. INFORMO AINDA 
QUE O PROCESSO NÃO PODERÁ SER RETOMADO, DEVENDO SER PROTOCOLADO NOVO PE-
DIDO DEVIDAMENTE INTUÍDO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DECRETO 19226/16) 
PROT.16/11/142 ILÍDIO SANVIDO CARDOSO - PROT.16/11/9330 FEDERAÇÃO DE AMOR EXIGENTE - 
PROT.15/11/3509 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - PROT.16/11/5381 IVANIR NANUCIO - PROT.16/11/3108 
ANTONIO EDUARDO CARDOSO DE MORAES - PROT.15/11/20858 NEWTON JOSÉ SILVA LIPAY
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
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PROT.16/11/3697 DOMINGOS R. BONIFÁCIO - PROT.15/11/15390 LUCIA APARECIDA D. TAVARES 
- PROT.16/11/11631 MARCO ANTONIO GIAN FAGNA - PROT.16/10/33565 PLANURB PLANEJAMEN-
TO E TOPOGRÁFICA - PROT.16/11/14171 CAROLINE DE MORAES - PROT.16/11/14188 JOSÉ WIL-
SON DUARTE - PROT.15/11/17828 VAGNEY SACILOTTO - PROT.16/11/4578 HOGAN E KITAUCHI 
PROJETOS ARQUITETURA - PROT.15/11/4308 ARTUR CASTILHO - PROT.15/11/20441 MAURICIO 
C. DE MORAES - PROT.15/11/20430 FERNANDO JOSÉ FERREIRA - PROT.16/11/11485 MARISA M. 
BOTELHO - PROT.16/11/13437 PAULO CESAR PEREIRA - PROT.15/11/19947 MARIO MARASSATO - 
PROT.16/11/13827 JOSÉ GIBIN - PROT.15/11/13717 JOSÉ MANSANO FILHO - PROT.15/11/4002 LUCIANA 
C. CARVALHO - PROT.16/11/2222 ALEX PALI DECICCO - PROT.16/11/13983 LUCAS QUALIO F. CAMAR-
GO - PROT.16/11/14176 AYRTON APARECIDO GILGIO - PROT.16/11/11197 ARNALDO JOSÉ CERRI
 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS 
PROT.16/11/13994 ALESSANDRA O. GARCIA - PROT.16/11/13150 FRANCISCO A. DO AMARAL - 
PROT.16/11/10287 FERNANDO T. FURUZAWA 
 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS 
PROT.16/11/9748 ELISABETH CRISTINA F. PASTORE - PROT.16/11/13406 FERNANDO R. JACOBUCCI
 CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS 
PROT.16/11/13786 FOUR KINGS PARTICIPAÇÕES
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 ENGª SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELA DIRETORIA DE USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO  

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
  

  Protocolo:  2016/10/35219 
 Auto  de  Infração  Imposição  de  Penalidade  de   Multa   n°   119/2016 
 Autuado:   Nova Cachoeira Administradora de Bens 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado, por 
realizar movimentação de 6750 m³ de terra sem possuir Autorização, com a seguinte 
redação:
"Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de MULTA no valor de 6750 UFIC. 
Além da penalidade ora imposta, esta Secretaria convocará o infrator em momento 
oportuno para fi rmar Termo de Ajustamento de Conduta - TAC para compensação do 
dano causado.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.
Após o prazo recursal, nos termos do artigo 150, §1° do Decreto Municipal 
n°18.705/2015, será emitido boleto para pagamento com valor correspondente a 60% 
do valor integral da penalidade ora imposta, sendo o restante (40%) cobrado posterior-
mente caso haja o descumprimento do TAC."
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 HELOISA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora da Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 

 CONSELHO DIRETOR DO PROAMB 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
DO FUNDO DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - PROAMB 

20/07/2016    
Aos 20 de julho de 2016, às 14:30h, realizou-se na sala de reuniões Milton Santos no 
19º andar, na Prefeitura Municipal de Campinas, sito à Av. Anchieta, nº 200, Campi-
nas/SP, a Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Fundo de Recuperação, Manuten-
ção e Preservação do Meio Ambiente - PROAMB. A reunião foi coordenada pelo 
Presidente do Conselho,  Rogério Menezes , Secretário Municipal do Verde, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e secretariado pela servidora e conselheira 
 Janete do Prado Alves Navarro . Estiveram presentes os seguintes conselheiros:  Ro-
gério Menezes, Cezar Augusto Machado Capacle, Carlos Alberto Gregio de Oli-
veira, Guilherme Theodoro Nascimento P. de Lima, Janete do Prado Alves Na-
varro, Paulo Anselmo Nunes Felippe  todos da Secretaria Municipal do Verde, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;  Rodney Inhauser,  representante da Secre-
taria Municipal de Administração; e  Pia Gerdo Passeto  do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente - COMDEMA. O Presidente do Conselho constatou o quórum e deu 
início à reunião com a leitura da convocação publicada no Diário Ofi cial do Município 
do dia 18 de julho de 2016 na página 13, como segue: 1) Aprovação da ata da reunião 
ordinária de 20 de maio de 2016; 2) Informes da Presidência; 3) Apresentação e vota-
ção do Balanço Financeiro de junho de 2016; 4) Apreciação de propostas ao Banco de 
Projetos do PROAMB; 5) Andamento das Ações Aprovadas pelo PROAMB; 6) Pres-
tação de Contas das Ações Contratadas via autonomia do Presidente; 7) Outros assun-
tos de interesse do Fundo. Passou para o primeiro item de pauta e consultou se todos 
a receberam e quanto à dispensa da leitura que foi aceito por todos e em votação a ata 
foi aprovada por unanimidade. Item 2 da pauta o Presidente informou que a ANAM-
MA vem fazendo encontros regionais, um para cada região do País, sendo que o da 
Região Sudeste foi em Campinas na semana passada. O da Região Norte, foi em Por-
to Velho e o encontro Centro Oeste foi em Goiânia. Ontem foi o encontro em Natal 
pela Região Nordeste, faltando apenas o encontro da Região sul que será dia 27 de 
julho em Curitiba. Esse informe dado é porque na pauta está entre outros assuntos o 
fi nanciamento de ações dos órgãos municipais de meio ambiente. Disse que ele nesses 
encontros tem dado uma contextualização de formas de fi nanciamento e o exemplo do 
PROAMB tem sido conhecido no Brasil como um caso de sucesso. E essa ação vai 
resultar num Seminário Nacional em Agosto deste ano. Registrou as férias do econo-
mista  Ricardo Casetta  e passou para o item 3. O contador  Carlos Gregio , fez a 
apresentação detalhada do balanço fi nanceiro de junho de 2016. Informou que por 
questões de padronização, o Balanço Financeiro que será publicado a partir desta data, 
será o fornecido pelo SIM (Sistema de Informações Municipais), mas que, para apre-
ciação do Conselho, a apresentação dos valores continuará sendo realizada de forma 
mais didática com a explanação dos valores em planilha. Apresentou todos os valores 
do período, comparando a exatidão com o Balanço Financeiro do Sistema Municipal. 
Finda a apresentação, o presidente colocou em discussão e por não haver questiona-
mento, colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. O próximo item de pauta 
foi o item 4 e cada responsável fez a explanação sobre cada ação. O Contador  Carlos 

Gregio  fez um breve relato de como será a apresentação de cada ação ao Conselho. O 
primeiro a apresentar foi o Arquiteto  Cezar Capacle  que falou dos andamentos do 
processo até agora e apresentou o projeto que ganhou o concurso. O valor apresentado 
é sobre o projeto completo de arquitetura no valor de  R$ 408.938,32  ( quatrocentos e 
oito mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos ). A Conselheira Pia 
Gerdo perguntou se haveriam 2 projetos, o completo e o executivo. O presidente Ro-
gério Menezes esclareceu que o projeto executivo será realizado através de chama-
mento público. E desta forma não será demandado dinheiro público. Falou também 
que o chamamento público não é uma concorrência, pois disponibiliza a parceiros que 
tem interesse em ter a marca nesse projeto, mas que não poderá ser feito sem um cha-
mamento público assim que tivermos em mãos o projeto completo desse projeto, caso 
apareçam 3 ou 5 interessados, o projeto será dividido por 3 ou 5 cujas marcas estarão 
associadas à obra. Completou que esse será o último recurso público neste projeto. E 
nós iremos acompanhar toda execução do projeto junto com o IAB. O presidente Ro-
gério Menezes disse que esse é um mecanismo que deve replicar várias vezes, ou seja, 
os Fundos servirem para alavancar investimentos, utilizar um recurso do Fundo para 
tornar viável, projetos que, ao serem executados através de parcerias, terão valores 
empregados muito maiores que o recurso primeiramente empreendido pelo fundo. 
Exemplo, investindo  R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)  do PROAMB, 
quando a obra estiver pronta, ela será da ordem de  R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
reais) . O arquiteto  Cezar Capacle  detalhou o projeto que venceu o Concurso e fi nda 
sua apresentação o presidente colocou em votação e foi aprovada por unanimidade a 
inclusão no banco de projetos do PROAMB. A segunda proposta foi referente ação 
P22 de valor inicial de  R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)  serviço de 
alojamento de cães e gatos e o pleito dessa ação é de  R$ 216.000,00 (duzentos e de-
zesseis mil reais).  O Diretor do DPBEA Dr.  Paulo Anselmo  fez a apresentação sobre 
a necessidade do alojamento, situação da licitação e porque aumentou o preço. Falou 
que é um programa inédito, e que tem caráter permanente. Finda a apresentação, o 
contador  Carlos  explicou que essa apreciação é para decidir se a ação vai compor o 
Banco de projetos ou não, e que esta é a primeira instância a ser percorrida. Ainda será 
necessário juntar todas as documentações necessárias para que, posteriormente, possa 
ser reapresentado ao Conselho para deliberação. O Conselheiro  Rodney Inhauser  
perguntou qual a duração desse programa e o  Dr. Paulo Anselmo  respondeu que será 
um programa contínuo. Em votação, foi aprovado por unanimidade. A seguir, passa-
mos para a terceira proposta de contratação dos estudos de viabilidade e projetos bási-
cos para a implantação de parques lineares, que foi apresentada pela Dra . Ângela 
Guirao.  O presidente, antes de passar para a discussão do pleno, registrou que esse 
trabalho tem sido considerado referência pelo Ministério de Meio Ambiente. Frisou a 
qualidade técnica do trabalho que foi feito cruzando informações com outras secreta-
rias, como de habitação, planejamento e outras áreas da PMC nos permitem agora 
sonhar com a implantação desses parques. Esse é mais um exemplo de uso do recurso 
do PROAMB para alavancar investimentos. O contrato apresentado é do montante de 
 R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) . Com este projeto, daremos 
um passo importante para tirar o Plano do Verde do papel. Esse é um investimento que 
poderá ter melhor resultado social que poderemos ter no município. Orçamento para 
fazer isso tudo certamente não teremos, então com os projetos básicos em mãos, po-
deremos fi nanciar a implantação desses parques para várias gestões. Estamos falando 
de projetos de esgoto, drenagem urbana, equipamentos de lazer, urbanização de fun-
dos de vale, etc. A conselheira  Pia  perguntou de onde viriam os recursos para a im-
plantação dos parques. O presidente respondeu que poderá vir de várias fontes como, 
por exemplo, o BNDES, mas para a fase inicial dos projetos básicos, a fonte de recur-
so é do PROAMB. O técnico da SVDS Engenheiro Ambiental  Gabriel  Neves salien-
tou que estão montando os termos de referência, contemplando a parte social como 
lazer, esporte e riscos como susceptibilidade a erosão, enchentes, e também da parte 
ecológica de linhas de conexão dos corredores ecológicos que estão no Plano do Ver-
de. Disse que está trabalhando com a habitação, cultura, Secretaria de pessoas com 
defi ciência, Saúde dentre outras. O presidente colocou em votação e foi aprovada por 
unanimidade. O último projeto a ser apresentado foi o projeto de serviço de coleta, 
triagem e destinação de resíduos de cigarros no valor de  R$ 526.800,00 (quinhentos 
e vinte e seis mil e oitocentos reais)  que foi apresentado pelo Diretor do Verde Dr. 
 Marcos Boni  e informações complementares foram dadas pelo empreendedor da em-
presa Poiato Recicla. Finda a apresentação, o presidente antes de colocar em discussão 
pelo pleno, solicitou que o contador  Carlos Gregio  apresentasse algumas observações 
com relação ao texto de apresentação do projeto.  Carlos  disse que uma das condições 
para uma ação ser fi nanciada através do PROAMB, com exceção de projetos, é o ob-
jeto a ser contratado colaborar para o atingimento de metas de algum programa, o que 
estava sendo vislumbrado com a proposta apresentada, pois as ofi cinas oferecidas 
atenderiam o objetivo de um dos Programas da Educação Ambiental. Ressaltou, que, 
no contrato anterior, apesar de a empresa fornecer todas as informações necessárias, 
não havia nenhuma cláusula que exigia a entrega de relatório sobre os resultados da 
coleta, sobre a destinação dos resíduos, sobre o que era feito com a massa de recicla-
gem e nenhuma obrigação prevista para a realização de ofi cinas de reciclagem. Visan-
do o atingimento das metas do Programa em que está vinculada a proposta, essas 
obrigações deverão constar no Termo de Referência e ser parte integrante do serviço 
contratado. O Presidente pediu para registrar a dedicação do Sr.  Vagner do Santos  que 
mensalmente trazia os relatórios de cada uma das caixas instaladas. Inicialmente fo-
ram contratadas 200 caixas e agora serão 500, ou seja, aumentando o contrato em mais 
300 caixas e o gestor deverá acompanhar para atestar se foram feitas as coletas. Com 
a saída do  Vagner dos Santos , o novo gestor passa a ser o Dr.  Marcos Boni.  O Sr. 
 Poiato  esclareceu que para cada local que tem a caixa instalada ele tem um responsá-
vel que também acompanha a retirada dos materiais. Os nomes de cada responsável 
serão enviados posteriormente. O Conselheiro  Guilherme  disse que fez uma breve 
avaliação dos relatórios recebidos, mas que a questão da justifi cativa do por que estar-
mos aditando esse contrato e não outra empresa, ser por conta do diferencial tecnoló-
gico que a empresa tem que é a transformação do material. O Presidente solicitou aos 
Conselheiros  Guilherme e Carlos  que passem as orientações ao Dr . Boni  com essas 
observações. Finda as falas, o presidente colocou em discussão e como não houve 
questionamento, colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro 
 Guilherme lembrou  da necessidade de se montar a Câmara Técnica que auxiliarão os 
gestores desses projetos, fi cando o  Carlos Gregio  como Coordenador da Câmara Téc-
nica das Propostas: Alojamento de Animais - Cães e Gatos e Coleta e Destinação 
Adequada de Bitucas de Cigarro e Ofi cinas, e Guilherme como Coordenador da Câ-
mara Técnica das Propostas: Projeto Completo de Arquitetura - Casa da Sustentabili-
dade e Contratação de Estudos para viabilidade de Parques Lineares, todas essas Câ-
maras com o suporte do Dr.  Paulo Estopa . Em votação foi aprovado por unanimidade. 
Passou para o item 5 andamento das Ações aprovadas pelo PROAMB.  Carlos Gregio  
apresentou o andamento da compra de vacina polivalente, SAMU animal, analisador 
hematológico e contratação de caminhão boiadeiro que foram as ações que avança-
ram. Em discussão, como não houve discussão, passou para o próximo item. No item 
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6, prestação de contas de aquisições pela autonomia do Presidente,  Carlos Gregio  
relatou que houve dois dispêndios fi nanceiros: 1-Confecção de material gráfi co para a 
SEMEIA 2016 e o pagamento da anuidade do ICLEI Brasil. Espera-se que todo o 
trabalho que o município está fazendo com inventário de emissões de carbono e ade-
são ao C 40 e ao ICLEI, possa resultar no futuro próximo em fi nanciamento para o 
município. A ONU tem previsto  R$ 100.000.000,00 (cem milhões e reais)  a partir de 
2020 para ações de mitigação por questão de mudanças climáticas. Para estar ligado a 
rede e ajudar a fi nanciar esse Fundo Mundial ligado ao ICLEI precisamos pagar essa 
uma taxa anual de  R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  Passou para o item 7, outros assun-
tos do interesse do Fundo o contador  Carlos Gregio  lembrou sobre o pedido do Con-
selheiro do COMDEMA  Mario Cencig  que queria saber da individualização dos va-
lores oriundos de taxas de licenciamento e multas de forma individualizada. Informou 
que enviará posteriormente ao Conselheiro para ciência devido sua ausência. O presi-
dente disse que a pessoa não tem possibilidade de ter sucesso no processo de licencia-
mento municipal sem ter pago a taxa. O sistema  on line  exige a comprovação de paga-
mento. Não havendo nada mais a discutir, o presidente deu por encerrada a reunião e 
eu,  Janete do Prado Alves Navarro,  lavrei a presente ata. 
 

 Campinas, 20 de setembro de 2016 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Presidente -Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE 
  

 Pregão Presencial nº 021/2016 - protocolo nº 104/2016 - Em face dos elementos de 
convicção constantes do presente processo, em especial a manifestação da Pregoeira, 
ADJUDICO o Pregão Presencial nº 021/2016, referente à contratação de empresa para 
o fornecimento de materiais de higiene e descartáveis (Lotes 01, 02 e 03), a favor das 
empresas classifi cadas em 1º lugar: ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 13.331.317/0001-52, no valor total de R$ 1.840,00 (um mil oitocentos 
e quarenta reais) para o LOTE 01; no valor total de R$ 7.523,00 (sete mil, quinhentos 
e vinte e três reais) para o LOTE 02 e LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 19.492.142/0001-41, no valor total de R$ 15.187,00 (quinze mil, 
cento e oitenta e sete reais) para o LOTE 03, totalizando R$ 24.550,00 (vinte e quatro 
mil, quinhentos e cinquenta reais) na contratação. HOMOLOGO o Pregão Presencial 
nº 021/2016 e AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 24.550,00 (vinte e quatro 
mil, quinhentos e cinquenta reais). Em: 19/09/2016 - Carlos José Barreiro - Diretor 
Presidente
 

 GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
  

  

 EXTRATO DE CONTRATO 
  

 Contrato nº 026/2016 - Pregão Presencial nº 019/2016 - Protocolo nº 106/2016 - Con-
tratante EMDEC S/A - Contratada: J. ANDRADE'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
GRÁFICO LTDA - CNPJ: 62.115.217/0001-02 - Objeto: Confecção de Talão de Es-
tacionamento Rotativo Regulamentado (Zona Azul). - Valor: R$ 167.580,00 (cento e 
sessenta e sete mil e quinhentos e oitenta reais) - Prazo: 12 (doze) meses a partir desta 
publicação - Data de assinatura: 14/09/2016. 

 GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
  

  

 COMUNICADO 
  

 Tomada de Preços nº 004/2015, protocolo nº 116/2015 - contratação de empresa es-
pecializada em prestação de serviços técnicos de pesquisas de contagens de tráfego 
volumétricas classifi cadas, ocupação visual de carregamento do transporte coletivo, 
entrevistas de origem e destino para os usuários do transporte coletivo, velocidade 
e retardamento do tráfego geral e do ônibus do transporte urbano, contagens de pe-
destres a serem executados em trechos de vias públicas no município de Campinas 
e oferta de estacionamentos na área central da cidade. Com a fi nalidade de comple-
mentar a base de dados para a elaboração do Plano Viário de Campinas 2015-2040. A 
Comissão Permanente de Licitações comunica aos participantes da licitação em epí-
grafe, que houve interposição de recurso contra o resultado do julgamento da fase de 
habilitação, publicado no Diário Ofi cial do Município no dia 13 de setembro de 2016. 
Esclarecemos que, em conformidade com o disposto no artigo 109, parágrafo 3º da 
Lei Federal nº 8.666/93, interposto recurso, as demais licitantes poderão impugná-lo 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Os autos do processo estão com vistas franqueadas 
aos interessados na sede EMDEC, Gerência de Licitações e Contratos, localizada à 
Rua Dr. Salles Oliveira nº 1028 - Vila Industrial - Campinas - SP, em dias úteis, nos 
horários das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.
 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 AVISO DE RATIFICAÇÃO 
  

  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº.705/2016 
 - Limeira Com. Art. Ortop. E Rep. Ltda.,  para o item 01, no valor total de R$ 
936,58 (Novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

 Protocolo Nº. 722/2016 
Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente a contratação de manutenção 
preventiva periódica em ventilador pulmonar, marca Maquet, com base no Artigo 25, 
I da Lei Federal nº 8.666/93.
 - Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda.,  no valor total de R$ 14.784,22 
(Quatorze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 

 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESA 

  
  CARTA CONVITE Nº 10/2016 
 PROCESSO Nº 508/2016 
 OBJETO:  Aquisição de impressora e insumos para crachá. 
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e nas observações 
feitas pela Comissão Permanente de Licitações,  resolvo HOMOLOGAR  a licitação 
em epigrafe ,  bem como  ADJUDICAR  e  AUTORIZAR  a despesa a favor da Empresa 
 DCSA Suprimentos de Informática LTDA. EPP , no valor total de R$ 7.527,75 (sete 
mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos).
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA  
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  Pregão n. 2016/141  - ELETRÔNICO. Objeto: contratação de empresa especializada 
na  prestação de serviços de sondagens geotécnicas .  Comunicamos a homologação 
do objeto do pregão à empresa DSOARES EMPR.E CONSTRUÇÕES EIRELI, Lote 
1: valor total de R$ 201.388,80  pelo período de 12 (doze) meses.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
  

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC 
 ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

  PREGÃO Nº 22/2016 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.862 de 05 de Fevereiro de 2016 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Placas Pré Moldadas em 
Ardósia para Montagem de Carneiros, nos Cemitério Municipais de Campinas, pelo 
período de 06(seis) meses.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo  ADJUDICO 
E HOMOLOGO  o presente processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão 
Eletrônico, adjudicando a favor da licitante: 
  
 ALTO VALE DE MINERAÇÃO LTDA - CNPJ 78.872.793/0001-26  , fica declara-
do vencedor para o lote único, com contrato de para o período de 12( doze) meses, 
com valor anual estimado de R$ 1.105.380,00  . 
  

Campinas, 21 de setembro de 2016
 

 CELSO LORENA DE MELLO 
 PRESIDENTE DA SETEC 

  

 COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC 
 ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 

  PREGÃO Nº 23/2016 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 5.672 de 27 de Junho de 2016. 

OBJETO:  C  ontratação  de empresa para o  fornecimento de cestas básicas de ali-
mentos,  com um mensal estimado de  315 (trezentos e quinze)  unidades cestas bási-
cas de alimentos, conforme  Memorial Descritivo - Anexo I , e nas condições contidas 
neste instrumento convocatório,  contrato pelo período de 12 (doze) meses , em aten-
dimento ao protocolo nº 5.672/2016.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo  ADJUDICO 
E HOMOLOGO  o presente processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão 
Eletrônico, adjudicando a favor da licitante: 
  
FIXAR SISTEMAS LTDA - ME., declaro vencedor para o lote único, no valor de 
contrato anual estimado de R$ 681.874,20, sendo o valor unitário por cesta básica no 
valor de R$ 180,39.

Campinas, 21 de setembro de 2016
 

 CELSO LORENA DE MELLO 
 PRESIDENTE DA SETEC 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 

 Acha-se aberto na Câmara Municipal de Campinas o Pregão Presencial nº 38/2016 
- Processo nº 24.635/2016 -  Objeto:  Contratação de empresa para prestação de servi-
ços contínuos de limpeza e conservação, conforme descrições informadas no Anexo 
I - Termo de Referência. 
 Sessão de entrega e abertura das propostas:  10h do dia 05/10/16.
 Disponibilidade do Edital:  22/09/16, no portal eletrônico www.campinas.sp.leg.br. 
Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro Lucas Risso pelo telefone (19) 3736.1766 
ou através de e-mail: licitacoes@campinas.sp.leg.br.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2016 
 SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 

 Diretor de Materiais e Patrimônio 
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