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Diário Oficial
   GABINETE DO PREFEITO 

 DECRETO Nº 21.073 DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) 
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o disposto no artigo 4º,§ 1º, inciso II, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:
DECRETA:
Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de  R$ 18.000,00 (Dezoito mil 
reais)  suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:
021000  GABINETE DO PREFEITO
02250  DEPARTAMENTO DE GESTÃO PREDIAL
04.122.2009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030  MATERIAL DE CONSUMO
01.100.000  GERAL TOTAL .................................................................................................................R$ 18.000,00
Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
021000  GABINETE DO PREFEITO
02250  DEPARTAMENTO DE GESTÃO PREDIAL
04.122.2009.4188  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.100.000  GERAL TOTAL .................................................................................................................R$ 18.000,00
Artigo 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 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  ProcessonºPMC.2020.00043933-52/GP  e publicado pela Coordenadoria de Expediente 
da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 21.074 DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), AO 
ORÇAMENTO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Artigo 1º. - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais) suplementar ao Orçamento Programa da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de 
Urgência, Emergência e Hospitalar, nas seguintes dotações:
I -  Nos termos do artigo 4º e inciso I, da Lei nº 15.857 de 16 de dezembro de 2019:
583000  - REDE MUN. DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR
58304  - HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
10.302.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.310.000  - SAÚDE GERAL ..........................................................................................................R$ 200.000,00
II  - Nos termos do artigo 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 15.857 de 16 de dezembro de 
2019:
10.302.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.310.000  - SAÚDE GERAL ...........................................................................................................R$ 300.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................................................ R$ 500.000,00
Artigo 2º. - O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com recursos provenien-
tes de anulações, no referido Orçamento Programa, das seguintes dotações:
583000  - REDE MUN. DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR
58304  - HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
10.122.1027.1170  - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS,MÁQUINAS E VEÍCU-
LOS
3.3.90.30  - MATERIAL DE CONSUMO
01.310.000  - SAÚDE GERAL ...........................................................................................................R$ 150.000,00
10.302.1027.1171 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA REDE MÁRIO GATTI
4.4.90.51  - OBRAS E INSTALAÇÕES
01.310.000  - SAÚDE GERAL .............................................................................................................R$ 50.000,00
10.302.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.30  - MATERIAL DE CONSUMO
01.310.000  - SAÚDE GERAL ...........................................................................................................R$ 300.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES .......................................................................................................................... R$ 500.000,00
ARTIGO 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MARCOS EURIPEDES PIMENTA 

 Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. 
Decreto elaborado no Serviço de Execução Orçamentária da Coordenadoria de Finanças da Diretoria Financeira 
do Hospital Municipal "Dr. Mário Gatti" com os elementos constantes do Processo nº HMMG.2020.00001299-
-44e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra.

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 21.075 DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 897.926,21 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE 
MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), 

AO ORÇAMENTO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO 
GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o disposto no artigo 4º, § 1º, inciso I, da Lei nº 15.857 de 16 
de dezembro de 2019,
DECRETA:
Artigo 1º. - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R$ 897.926,21 (oitocentos e 
noventa e sete mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) suplementar 
ao Orçamento Programa da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência 
e Hospitalar, nas seguintes dotações,
583000  - REDE MUN. DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR
58303  - COMPLEXO HOSPITALARPREFEITO EDVALDO ORSI- CHPEO
10.122.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.92  - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.310.000  - SAÚDE GERAL .............................................................................................................R$ 50.000,00
10.302.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.302.007  - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REC. ESPECÍFICOS - SUS
-FUNDO A FUNDO PAB/PLENA ...................................................................................................................R$ 400.000,00
58305  - UNIDADES PRÉ HOSPITALARES
10.302.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.36  - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
05.302.007  - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REC. ESPECÍFICOS - SUS
-FUNDO A FUNDO PAB/PLENA .......................................................................................................................R$ 1.000,00
10.302.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.302.007  - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REC. ESPECÍFICOS - SUS
-FUNDO A FUNDO PAB/PLENA ...................................................................................................................R$ 446.926,21
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................................................ R$ 897.926,21
Artigo 2º. - O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com recursos provenien-
tes de anulações, no referido Orçamento Programa, das seguintes dotações:
583000  - REDE MUN. DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR
58303  - COMPLEXO HOSPITALARPREFEITO EDVALDO ORSI- CHPEO
10.122.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.30  - MATERIAL DE CONSUMO
01.310.000 - SAÚDE GERAL .............................................................................................................R$ 50.000,00
10.122.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.30  - MATERIAL DE CONSUMO
05.302.007  - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REC. ESPECÍFICOS - SUS
-FUNDO A FUNDO PAB/PLENA ...................................................................................................................R$ 100.000,00
10.122.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.300.007  - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REC. ESPECÍFICOS - SUS
-FUNDO A FUNDO PAB/PLENA ...................................................................................................................R$ 100.000,00
10.302.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.300.007  - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REC. ESPECÍFICOS - SUS
-FUNDO A FUNDO PAB/PLENA ...................................................................................................................R$ 200.000,00
58305  - UNIDADES PRÉ-HOSPITALARES
10.122.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.39  - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.302.007  - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REC. ESPECÍFICOS - SUS
-FUNDO A FUNDO PAB/PLENA .......................................................................................................................R$ 1.000,00
10.126.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.40  - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ
05.300.007  - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REC. ESPECÍFICOS - SUS
-FUNDO A FUNDO PAB/PLENA ...................................................................................................................R$ 100.000,00
10.302.1027.4169  - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MÁRIO GATTI
3.3.90.30  - MATERIAL DE CONSUMO
05.300.007  - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REC. ESPECÍFICOS - SUS
-FUNDO A FUNDO PAB/PLENA ...................................................................................................................R$ 346.926,21
TOTAL DAS ANULAÇÕES .......................................................................................................................... R$ 897.926,21
ARTIGO 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MARCOS EURIPEDES PIMENTA 

 Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. 
Decreto elaborado no Serviço de Execução Orçamentária da Coordenadoria de Finanças da Diretoria Financeira 
do Hospital Municipal "Dr. Mário Gatti" com os elementos constantes do Processo nº HMMG.2020.00001299-
-44e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo: PMC.2020.00014082-86
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão nº 108/2020 - Eletrônico
Objeto: Registro de Preços de termômetros digitais para as cozinhas das Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino de Campinas.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 2897584, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº 2897613, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 
9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO o 
Pregão Eletrônico nº 108/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias abaixo relacionadas:
- AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, itens 01 (R$ 410,00) e 
02 (R$ 410,00); e
- INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, itens 03 (R$ 97,00) 
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e 04 (R$ 62,00).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, em especial a 
reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º e 
8º do Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, pre-
viamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, observando o 
Decreto Municipal nº 20.861/20. 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 REVOGAÇÃO DO ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 Processo Administrativo nº PMC.2019.00053080-23
Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Assunto: Pregão nº 032/2020 - Eletrônico
Objeto: Prestação de serviços de disposição fi nal em aterro sanitário privado, incluin-
do o transporte, dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) coletados e recebidos na unida-
de de transferência e transbordo existente no Aterro Sanitário Delta A.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
dos pareceres jurídicos, documentos SEI nº 2856339 e 2862215, e do disposto no 
art. 7º, inciso XXVI, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, REVOGO O 
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 032/2020, documento 
SEI nº 2507825, publicado no Diário Ofi cial do Município, edição de 22/05/2020, 
documento SEI nº 2513460, e determino o retorno dos autos à Pregoeira para: 1. 
Conferir integral cumprimento à decisão judicial emanada no processo nº 1017486-
32.2020.8.26.0114, que abriga o Mandado de Segurança impetrado por ESTRE SPI, 
cuja decisão mandamental datada de 12/08/2020, documento SEI nº 2773523, conce-
deu a segurança para "determinar a habilitação da Impetrante no Pregão Eletrônico n. 
032/2020 no que se refere ao requisito da licença de operação prevista no item 12.11.1, 
devendo ser considerada sua proposta para todos os atos conclusivos do certame."; 
2. Habilitá-la quanto ao atendimento do subitem 12.14.1 do edital, em cumprimento 
à decisão judicial emanada no processo nº 1066730-69.2020.8.26.0100, documento 
SEI nº 2860301, datada de 03/09/2020, em que se processa a Recuperação Judicial 
da licitante e outras empresas do Grupo Estre, que determinou que a Administração 
Pública se abstenha de exigir das recuperandas a "apresentação de certidão negativa de 
recuperação judicial ou certidão positiva com plano homologado e de desclassifi cação 
automática pela condição de recuperação judicial em que se encontram" e 3. Inabilitar 
a empresa ESTRE SPI AMBIENTAL S.A. por deixar de apresentar o Balanço Patri-
monial e demonstração de resultado do último exercício social exigível (2019) que 
comprovem a boa situação fi nanceira da pessoa jurídica, vedada a sua substituição 
por balancetes ou Balanços Provisórios, desatendendo o subitem 12.14.2, incorrendo 
no que estabelecem os subitens 12.10 e 12.10.6 do edital, tendo em vista que a com-
provação da capacidade econômica para assunção da avença não foi dispensada pela 
decisão judicial emanada no processo judicial de Recuperação Judicial nº 1066730-
69.2020.8.26.0100, documento SEI nº 2860301.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 REVISÃO DO TERMO DE JULGAMENTO DE 
PROPOSTAS E DE HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

  
 Processo Administrativo nº PMC.2019.00053080-23
Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Assunto: Pregão nº 032/2020 - Eletrônico
Objeto: Prestação de serviços de disposição fi nal em aterro sanitário privado, incluin-
do o transporte, dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) coletados e recebidos na unida-
de de transferência e transbordo existente no Aterro Sanitário Delta A.
A Pregoeira, em razão da Revogação da Adjudicação e Homologação, realizada pelo 
Sr. Secretário Municipal de Administração, doc. SEI n° 2909863, do parecer jurídico 
(docs. SEI 2856339 e 2862215), da análise econômico-fi nanceira (doc. SEI 2886887), 
do parecer técnico (docs. SEI 2909139 e 2909321) e do disposto no art. 43, § 5º, da 
Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 7º, inciso XXXI do Decreto Municipal 
nº 14.218/03, com a competência que lhe confere o art. 6º, incisos IV e VI do mesmo 
Decreto, combinado com o art. 12, inciso IV do Decreto Municipal nº 18.099/13 e 
suas alterações, decide proceder à REVISÃO DO TERMO DE JULGAMENTO DE 
PROPOSTA E HABILITAÇÃO (doc. SEI 2428037) que embasou a declaração de 

vencedor veiculada no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br em 23/04/2020 às 
15h27min (doc. SEI 2428705), para:
1. HABILITAR a empresa ESTRE SPI AMBIENTAL S.A. quanto ao atendimento do 
subitem 12.11.1 do edital, em cumprimento à decisão judicial emanada no processo 
nº 1017486-32.2020.8.26.0114, que abriga o Mandado de Segurança impetrado por 
ESTRE SPI, cuja decisão mandamental datada de 12/08/2020 (doc. SEI 2773523), 
da lavra do MM. Juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campi-
nas CONCEDEU A SEGURANÇA para "determinar a habilitação da Impetrante no 
Pregão Eletrônico nº. 032/2020 no que se refere ao requisito da licença de operação 
prevista no item 12.11.1, devendo ser considerada sua proposta para todos os atos 
conclusivos do certame."
2. HABILITAR a empresa ESTRE SPI AMBIENTAL S.A. quanto ao atendimento do 
subitem 12.14.1 do edital, em cumprimento à decisão judicial emanada no processo nº 
1066730-69.2020.8.26.0100 (doc. SEI 2860301), datada de 03/09/2020, da lavra do 
MM. Juiz da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais, em que se processa 
a Recuperação Judicial da licitante e outras empresas do GRUPO ESTRE, que deter-
minou que a Administração Pública se abstenha de exigir das recuperandas a "apre-
sentação de certidão negativa de recuperação judicial ou certidão positiva com plano 
homologado e de desclassifi cação automática pela condição de recuperação judicial 
em que se encontram" as recuperandas.
3. INABILITAR a empresa ESTRE SPI AMBIENTAL S.A., por deixar de apresentar 
o Balanço Patrimonial e demonstração de resultado do último exercício social exigí-
vel (2019) que comprovem a boa situação fi nanceira da pessoa jurídica, vedada a sua 
substituição por balancetes ou Balanços Provisórios, desatendendo o subitem 12.14.2, 
incorrendo no que estabelecem os subitens 12.10 e 12.10.6 do edital.
Cabe relatar que a licitante (recuperanda) não demonstrou, no caso concreto, sua ca-
pacidade econômica para assunção da avença, cuja comprovação não fora dispen-
sada pela decisão judicial emanada no processo judicial de Recuperação Judicial 
nº 1066730-69.2020.8.26.0100 (doc. SEI 2860301), que assim dispôs: "NÃO HÁ 
APLICABILIDADE DO MESMO RACIOCÍNIO PARA QUE SE DISPENSE A 
RECUPERANDA DA COMPROVAÇÃO DE SUA CAPACIDADE ECONÔMICA 
E TÉCNICA EM CERTAMES LICITATÓRIOS." e, cujo dever de análise fora con-
signado na mesma decisão judicial. Com boa vontade, informamos que submetido o 
Balanço e DRE de 2019 da ESTRE SPI extraídos do processo judicial (fl s. 595/596), 
inseridos pela recuperanda como DOC 10 anexo à Emenda à Inicial (fl s. 496/498 do 
mesmo processo judicial), à análise do profi ssional economista desta Municipalidade, 
concluiu-se que a licitante apresentou Índice de Liquidez Corrente (ILC) inferior ao 
estabelecido no edital em seu subitem 12.14.2.7 (doc. SEI 2861613).
4. CLASSIFICAR em primeiro lugar a proposta do CONSÓRCIO PROACTIVA - 
CDR PEDREIRA, constituído pelas empresas Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda 
e CDR Pedreira - Centro de Disposição de Resíduos S.A., no valor global estimado, 
para 12 (doze) meses, de R$ 45.396.000,00 (quarenta e cinco milhões trezentos e 
noventa e seis mil), bem como HABILITÁ-LO, posto que atendeu às exigências con-
signadas no subitem 10.15 e no item 12 do edital.
A classifi cação das demais propostas encontra-se no Mapa de Classifi cação Geral, 
planilha anexa aos autos, doc. SEI 2428015.
5. FIXAR prazo de 03 (três) dias úteis para interposição de recursos, fi cando as demais 
licitantes desde logo intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias 
(03 dias úteis), que começarão a correr no dia útil subsequente ao encerramento do 
prazo recursal. Caso não ocorra interposição de recursos, fi ca suprimido o prazo para 
apresentação de contrarrazões.
6. ADJUDICAR o objeto do certame ao CONSÓRCIO PROACTIVA - CDR PE-
DREIRA, constituído pelas empresas Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda e CDR 
Pedreira - Centro de Disposição de Resíduos S.A., caso não haja a interposição de 
recurso.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria Muni-
cipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas/
SP, nos dias úteis, das 09h às 12h e das 14h às 17h, ou por acesso ao Sistema Eletrôni-
co de Informações - SEI, mediante solicitação enviada para o e-mail anajulia.fontes@
campinas.sp.gov.br. 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 ANA JULIA GREGIO FONTES TREVISANI 

 Pregoeira 

 COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO 
  

 Processo Administrativo: PMC.2020.00006774-88
Interessado: Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Assunto: Pregão nº 139/2020 - Eletrônico
Objeto: Contratação de entidade sem fi ns lucrativos que tenha por objetivo a assistên-
cia ao adolescente e a educação profi ssional para a contratação de menores na condi-
ção de aprendiz, de forma simultânea ao desenvolvimento do programa de aprendiza-
gem, e disponibilização para que o Município proporcione a experiência prática para 
a formação técnico-profi ssional metódica do aprendiz, na faixa etária entre 16 e 18 
anos, possibilitando o aprendizado desses adolescentes nos serviços auxiliares junto 
à Administração Municipal de acordo com as necessidades apresentadas e locais de 
aprendizado indicados pela Prefeitura Municipal de Campinas.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
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Compras, comunica que a resposta às solicitações de esclarecimento formuladas por 
interessados, em relação ao Edital da licitação em epígrafe, está disponível no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
 Processo Administrativo: PMC.2020.00006774-88
Interessado: Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Assunto: Pregão nº 139/2020 - Eletrônico
Objeto: Contratação de entidade sem fi ns lucrativos que tenha por objetivo a assistên-
cia ao adolescente e a educação profi ssional para a contratação de menores na condi-
ção de aprendiz, de forma simultânea ao desenvolvimento do programa de aprendiza-
gem, e disponibilização para que o Município proporcione a experiência prática para 
a formação técnico-profi ssional metódica do aprendiz, na faixa etária entre 16 e 18 
anos, possibilitando o aprendizado desses adolescentes nos serviços auxiliares junto 
à Administração Municipal de acordo com as necessidades apresentadas e locais de 
aprendizado indicados pela Prefeitura Municipal de Campinas.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial do 
parecer jurídico - documento SEI nº 2919099, acolhido pelo Diretor do Departamento 
Central de Compras - documento SEI nº 2919791, que acato na íntegra, CONHEÇO 
da impugnação apresentada por interessado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMEN-
TO, mantendo-se todas as condições do Edital.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
DIREITOS HUMANOS 

 DESPACHO AUTORIZATIVO 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Assistência Social, Pessoa 

com Defi ciência e Direitos Humanos em 22/09/2020 
  Protocolado SEI: PMC.2016.00000108-41
Interessada: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência 
e Direitos Humanos - SMASDH 

Considerando os elementos precedentes, que indicam a justifi cativa, a necessidade e 
a inexistência de óbices legais (docs. 2665542 e 2702449), conforme parecer jurídi-
co anexo (doc. 2764333), AUTORIZO a supressão de 17,2%, correspondendo à R$ 
7.289,00 (sete mil, duzentos e oitenta e nove reais) mensais, do Termo de Contrato 
224/2018, fi rmado entre o Município de Campinas e a Empresa Alimentare Nutrição 
e Serviços Eireli - ME - CNPJ 09.649.306/0001-48, para prestação de serviços de 
preparo de refeições, com fornecimento de mão de obra.

Após, encaminhar à CSFA/DAJ para formalização contratual. 

Publique-se. 
 Campinas, 22 de setembro de 2020 

 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 
 Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 

  

 DESPACHO AUTORIZATIVO 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Assistência Social, Pessoa 

com Defi ciência e Direitos Humanos em 22/09/2020 
  Processo Administrativo nº PMC.2018.00031161-19
Interessado:Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência 
e Direitos Humanos
Assunto: Pregão Eletrônico nº 302/2019
Objeto: Registro de Preços de artigos de cama, mesa e banho. 

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e ao disposto 
no Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações,  AUTORIZO A DESPESA  em 
favor de:

-  CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 10.430.444/0001-10 , re-
ferente aos itens 10, 19 e 24,no valor total de  R$ 31.580,50  (trinta e um mil, quinhen-
tos e oitenta reais e cinquenta centavos), Ata nº 613/2019;
-  MJ HAMUCHE EVENTOS ME - CNPJ: 04.707.044/0001-07,  referente ao item 
05, no valor total de  R$ 1.248,50  (um mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta 
centavos), Ata nº 615/2019;
-  ABRACOR COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ: 52.953.494/0001-22 , referente 
aos itens 09 e 15, no valor total de  R$ 3.522,00  (três mil, quinhentos e vinte e dois 
reais), Ata nº 617/2019;
-  KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA, CNPJ: 
02.812.282/0001-57 , referente ao item 20, no valor total de  R$ 1.960,00  (um mil, 
novecentos e sessenta reais), Ata nº 618/2019.

Publique-se.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 Atos do Conselho 

 O Conselho Municipal de Assistência Social / CMAS-Campinas, no uso das atribui-
ções que lhe confere a Lei nº 8742 de sete de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de seis de julho de 2011 e 
tendo em vista a Lei Municipal nº 8724 de 27 de dezembro de 1995, que dispõe sobre 
sua criação, alterada pela Lei nº 11.130 de onze de janeiro de 2002 e Decreto nº 14.302 
de 28.04.2003, que dispõe sobre seu Regimento Interno, pela Lei Municipal nº 13.873 
de 25 de junho de 2010 e pela Lei nº 15.942 de 29 de julho de 2020, através de sua 
Presidente, no uso de suas atribuições legais,  CONVOCA  seus Conselheiros Titulares 
e Suplentes e convida os interessados em geral para participarem da  Reunião Ordiná-

ria  do CMAS a realizar-se no dia  29.09.2020   com início às  09  h00,  em  AMBIENTE 
VIRTUAL  a ser divulgado posteriormente,com as seguintes pautas:
 A) Expediente 
1. Presenças e Justifi cativas de ausência
2. Deliberação da ATA do dia 25.08.2020
 B) Ordem do Dia 
1. Relatos das Comissões:
a)  Comissão de Política e Legislação 
a.1) Cesta Básicas/Viva Leite
a.2) CRAS do Jardim Bassoli
a.3) Pesquisa Pandemia
a.4) Aprovação de emenda de Recurso Federal
 b)   Comissão de Inscrição e Normas   
b.1) CEDAP
b.2) CEESD
b.3) Aldeias Infantis SOS Brasil
b.4) UNIASEC
c)  Comissão de Elaboração, Execução e Monitoramento das Conferências Municipal 
c.1) Documento Orçamento
c.2) Entrega de carta aos candidatos
d)  Comissão de Interface e Articulação 
d.1) Recomendações prioritárias para Política Municipal de Assistência Social
e)  Comissão de Formação, Capacitação, Comunicação e Divulgação 
 f)   Comissão do Bolsa Família 
 g)   Comissão do BPC 
 h)   Comissão de Finanças e Orçamento 
h.1) Documentos contábeis de julho de 2020 
 i) Comissão Eleitoral 
i.1) Desistência de candidaturas 
i.2) Correção de publicações 
 C) Informes  
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 MARIA APARECIDA GIANI OLIVA MODENESI BARBOSA 

 Presidente - CMAS 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 CERTIDÃO DE PARCIAL TEOR 
  

  Protocolado n  .º 20/10/12.223 PG 
 Interessado: Cláudio Casanova
 Assunto : Ref. Solicitação de expedição de Certidão de Parcial Teor do protocolado nº 
94/40/00602 (de setembro 2018 em diante) - Ciência - Prosseguimento.

Após análise dos presentes autos, em especial, do pedido formulado pelo Sr. Cláudio 
Casanova, e entendendo presentes os requisitos legais da legitimidade e da declaração 
de fi nalidade, uma vez que o protocolado do qual se pretende a extração das cópias 
é de seu interesse, consoante ateste da Coordenadoria Setorial Administrativa e do 
Departamento de Consultoria Geral à fl . 05, constato que é plausível o deferimento 
daquele pedido, ante a previsão inserta no artigo 4º do Decreto n.º 18.050/2013, e 
autorizo a expedição de certidão de parcial teor do protocolado n.º 94/40/00602.
À Coordenadoria Setorial de Assuntos Administrativos, Financeiros e de Pessoal para 
publicação e demais medidas, e após, providenciar a juntada do respectivo extrato do 
DOM, encaminhando este processo acompanhado das cópias em anexo à Coordena-
doria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito para disponibilização da certidão 
ao interessado, na forma prevista no Decreto n.º 18.050, de 01 de agosto de 2013.
Após a entrega da certidão, solicito a devolução dos autos à esta Secretaria para ciên-
cia, demais providências e arquivamento.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2020 
 PETER PANUTTO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATOS 
  

  Processo Administrativo:  PMC.2020.00034885-20  Interessado:  Secretaria Munici-
pal Executiva do Gabinete do Prefeito  Modalidade:  Contratação Direta n.º 324/20 
 Contratada:  Elevadores Atlas Schindler Ltda  CNPJ nº  00.028.986/0054-10  Termo 
de Contrato n.º  112/20  Objeto:  manutenção de elevadores  Valor:  R$ 1.080.000,00 
 Assinatura:  10/09/2020
 

SECRETARIA DE CULTURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 CREDENCIAMENTO Nº 02/2020 
 ADENDO Nº 02 AO EDITAL 

  Processo Administrativo SEI n°:  PMC.2020.00040071-42
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cultura
 Assunto:  Credenciamento nº 02/2020
 Objeto:  Credenciamento de artistas e trabalhadores da cultura residentes no Muni-
cípio de Campinas para a produção de projetos de ações artístico-culturais, os quais 
serão disponibilizados ou divulgados no canal on line Cultura Abraça Campinas da 
Secretaria Municipal de Cultura, dentro do programa Cultura Abraça Campinas, nas 
condições estabelecidas neste edital.

O Município de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, comu-
nica aos interessados que, em razão de o Credenciamento nº 02/2020 não ter atingido 
o número de 699 (seiscentos e noventa e nove) inscritos, conforme o que determina o 
item 6.1. do edital,  PRORROGOU  as inscrições até as 14h59m do dia 23 de outubro 
de 2020.
As demais condições do edital permanecem inalteradas.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

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

TURISMO 

 CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL E DO AGRONEGÓCIO 
 Convocação para a 4ª Reunião Ordinária 

 Convocamos o(a)s Conselheiros(as) titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural e do Agronegócio de Campinas (CMDRA) para a 4ª Reunião 
Ordinária, que será iniciada às 14h30, do dia 02 de outubro de 2020, via teleconferên-
cia, no endereço eletrônico: meet.google.com/xoh-kfzt-rvu e com a seguinte pauta:

1- Abertura pelo presidente
2 - Leitura e aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 07/08/2020, 
previamente encaminhada;
3 - Eleição de novo Vice Presidente do Conselho
4 - Exposição do Sr. Leandro Cambuy Santana Rocha, representante da empresa INT-
TI Energia Solar, sobre o estágio atual da tecnologia e a utilização de energia fotovol-
taica, notadamente em projetos da área rural;
5 - Exposição do Gerente do SEBRAE Campinas, Nílcio Cairbar, sobre programas de 
capacitação em gestão e tecnologia com foco no rural. 
6 - Manifestações dos Conselheiros.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 FRANCISCO DE ANDRADE NOGUEIRA NETO 

 Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e do Agronegócio de Campinas  

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 22 DE SETEMBRO DE 2020 
  Protocolo n°   2020/10/12245  - Assunto : Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Inte-
ressado : 
 Roberta Chinellato 
 À CSA 
Solicita, Roberta Chinellato, a extração de cópia de inteiro teor do  Processo Adminis-
trativo nº2016/10/6353. 
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, 22 de setembro de 2020 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 

 CANCELAMENTO DE CONVOCAÇÃO    
Fica cancelada a convocação da 5ª Reunião Extraordinária do CME, conforme publi-
cação em D.O.M. de 22/09/2020, fl s. 12. 

A pauta da 5ª Reunião Extraordinária será discutida na próxima Reunião Ordinária do 
Plenário do CME, a ser realizada em 1º de Outubro de 2020.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

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

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - 
FUMEC 

 PROTOCOLO Nº: 2020.00001010-04   
  Assunto : Registro de preços para futura e eventual aquisição de totens dispensadores 
e álcool em gel para unidades da Fumec
 Interessada : Fumec/ ceprocamp

 DESPACHO 

Ante os elementos que constam nos autos, especialmente o parecer da Procuradoria, o 
qual acolho na íntegra, conheço o recurso apresentado pela Licitante  RIOQUÍMICA 
S/A  (CNPJ/MF nº 55.643.555/0001-43) no decorrer da sessão do Pregão Eletrônico 
nº 36/2020, eis que preenchidos os requisitos legais, mas nego provimento ao mesmo, 
mantendo-se a decisão tomada pelo Pregoeiro na respectiva sessão que houve por 
bem declarar a Licitante  DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 
 (CNPJ/MF nº 31.556.356/0001-11) provisoriamente vencedora para o item 3.

Publique-se.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2020    
 Eletrônico nº.  33/2020 . Processo Administrativo nº.  FUMEC.2020.00001082-71 
 Objeto:  Registro de preços para futura e eventual aquisição de PEDESTAIS PARA 
ISOLAMENTO INTERNO PREDIAL para as unidades da FUMEC/CEPROCAMP, 
conforme condições e especifi cações constantes do ANEXO I- TERMO DE REFE-
RÊNCIA.  
 
 Interessada:  FUMEC.  Detentora:  BELTGROUP DO BRASIL LTDA.  Valor:  R$ 
40.000,00  Assinatura:  21/09/2020  Vigência:  12 meses a contar da data da assinatura 
(21/09/2020 a 20/09/2021).

IT DESCRIÇÃO MARCA MOD 
FABR UND QT

PREÇO (R$ )
UNIT TOTAL

1 PEDESTAL P/ ISOLAMENTO 
INTERNO PREDIAL

EASYLINE NEON 
CROMADO UND 250 160 40.000,00

TOTAL 40.000,00
 

 Campinas, 21 de setembro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
  

 EXTRATO    
 Processo Administrativo nº.  2020.00000809-11.  Interessada:  FUMEC.  Modalida-
de:  Dispensa de Licitação nº 15/2020.  Contratada:  CLARO S/A.  Termo de Contra-
to nº.  17/2020.  Termo de Aditamento:  16/2020.  Objeto:  Redução do quantitativo 
em 50% e prorrogação do prazo de vigência da contratação de empresa especializada 
em telecomunicações, que possua outorga da ANATEL - Agência Nacional de Tele-
comunicações, para a prestação de serviços de linhas de dados/planos de dados para 
internet móvel, com fornecimento de 3.886 (três mil, oitocentos e oitenta e seis) chips 
de internet móvel.  Valor:  R$ 57.415,65.  Assinatura:  22/09/2020.  Vigência:  03 (três) 
meses a partir do dia 23 de setembro de 2020 (23/09/2020 a 22/12/2020). 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - JRT 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - DECISÕES - 1ª 
CÂMARA - SESSÃO DE 22/09/2020 (REALIZADA POR 

VIDEOCONFERÊNCIA - PORTARIA MUNICIPAL SMF 
Nº 01/2020, DOM DE 30/06/2020)   

  01) PROTOCOLO 2015/03/07513
Interessado(a): ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS
Advogado(a): Fabrício Peloia Del’Alamo - OAB/SP 195.199
Tributo/Assunto: IPTU - Imunidade Tributária
Recurso Voluntário: Protocolo 2019/03/00511
Relator(a): André dos Santos Mattos Almeida 
 Ementa : RECURSO VOLUNTÁRIO - IPTU - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - CÓ-
DIGO CARTOGRÁFICO 3421.52.11.0176.01035 - EXERCÍCIOS 2010 A 2014 - 
RECURSO PACIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 
 Decisão:  Após a leitura dos respectivos relatório e voto, seguida de debates, por una-
nimidade (registrando-se a declaração de impedimento para voto apresentada pelo Sr. 
Julgador Flávio Donatti Filho com base no art. 56, VIII, da Lei Municipal 8.129/1994 
cc art. 14, VI, do Decreto Municipal 11.992/1995), o recurso interposto foi parcial-
mente conhecido - vez que com relação aos exercícios de 2015 e 2016 já houvera de-
cisão judicial sobre a questão, acarretando perda de objeto do processo administrativo 
- bem como, no mérito, teve concedido o seu parcial provimento para reconhecer a 
imunidade tributária religiosa, anulando-se o IPTU lançado sobre o imóvel objeto dos 
autos para os exercícios de 2010 a 2014, mantidos os demais, ainda que a recorrente 
fosse a sua proprietária desde 2005.

 02) PROTOCOLO 2015/03/11196
Interessado(a): SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO 
- S.C.E.I.
Advogado(a): Murilo Nhoncance Silva - OAB/SP 340.290
Tributo/Assunto: ISSQN Construção Civil - Impugnação de Lançamento
Recurso Voluntário: Protocolo 2019/03/00443
Relator(a): Flávio Donatti Filho 
 Decisão:  Após a leitura dos respectivos relatório e voto, seguida de debates, o Sr. Jul-
gador José Renato Camilotti pediu vista do processo, suspendendo o seu julgamento, 
conforme previsto no art. 28 do Decreto Municipal 11.992/1995.

 03) PROTOCOLO 2015/03/30846
Interessado(a): MRV PATRIMAR GALLERIA E INCORPORAÇÃO SPE 
LTDA
Advogados: Magali Maculan Fernandes - OAB/SP 319.877 / João Carlos de Lima 
Júnior - OAB/SP 142.452
Tributo/Assunto: IPTU e Taxas - Revisão de Lançamento
Recurso Voluntário: Protocolo 2019/03/00469
Relator(a): Enio Lima Neves 
 Decisão:  Após a leitura dos respectivos relatório e voto, seguida de debates, o Sr. 
Julgador Flávio Donatti Filho pediu vista do processo, suspendendo o seu julgamento, 
conforme previsto no art. 28 do Decreto Municipal 11.992/1995.

 04) PROTOCOLO 2016/03/05990
Interessado(a): MRV PATRIMAR GALLERIA E INCORPORAÇÃO SPE 
LTDA
Advogado(a): Magali Maculan Fernandes - OAB/SP 319877
Tributo/Assunto: IPTU - Revisão de Lançamento
Recurso Voluntário: Protocolo 2019/03/00735
Relator(a): Enio Lima Neves
Ementa:  RECURSO DE OFÍCIO / RECURSO VOLUNTÁRIO - IPTU / TAXA DE 
COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO - EXERCÍCIO 2016 - CÓDIGO 
CARTOGRÁFICO 3264.13.31.0412.00000 - INCONSTITUCIONALIDADE E ILE-
GALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LIXO - VIGÊNCIA E APLICAÇÃO 
DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - INCONSTITUCIONALIDADE NA ESFERA 
ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGOS 88 E 89 DA LEI MUNICI-
PAL 13.104/2007 - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
 Decisão:  Após a leitura dos respectivos relatório e voto, seguida de debates, por una-
nimidade, os recursos de ofício e voluntário foram conhecidos, uma vez atendidos os 
seus pressupostos de admissibilidade e, no mérito, tiveram provimento negado, para 
manter na íntegra a decisão de primeira instância administrativa que determinou a 
revisão do valor venal do lançamento do IPTU/2016 do imóvel objeto do código car-
tográfi co 3264.13.31.0412.00000, reduzindo o valor do metro quadrado considerado 
para a determinação da base de cálculo de 283,3454 UFIC/m² para 26,0001 UFIC/m².

 05) PROTOCOLO 2017/03/00653
Interessado(a): VILLE ROMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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Advogado(a): Matheus Camargo Lorena de Mello - OAB/SP 292902
Tributo/Assunto: IPTU e Taxas - Impugnação de Lançamento
Recurso Voluntário: Protocolo 2017/10/36357
Relator(a): José Renato Camilotti
Ementa:  RECURSO VOLUNTÁRIO - IPTU/TAXAS - IMPUGNAÇÃO DE LANÇA-
MENTO - EXERCÍCIO 2017 - CÓDIGO CARTOGRÁFICO 3332.64.42.0001.00000 
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
 Decisão:  Após a leitura dos respectivos relatório e voto, seguida de debates, por una-
nimidade, foi conhecido o recurso voluntário que, no mérito, teve negado o seu pro-
vimento, restando intocada a decisão recorrida que: a) indeferiu o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU/2017 (emissão 01/2017) relativo ao imóvel de cartográfi co 
3332.64.42.0001.00000, tendo em vista que o valor do metro quadrado de terreno 
lançado está de acordo com a Planta Genérica de Valores anexa à Lei Municipal 
15.360/2016, que instituiu novos valores para os terrenos situados no município de 
Campinas, em conformidade com o disposto no art. 16 da Lei Municipal 11.111/2001, 
alterada pela Lei 12.445/2005, e que o valor venal utilizado para o cálculo do ITBI 
pode ou não ser igual ao valor utilizado para o cálculo do IPTU, conforme Súmula 
280 do STF; b) indeferiu a impugnação do lançamento da Taxa de Coleta, Remoção e 
Destinação de Lixo/2017 (emissão 01/2017), tendo em vista que a sua base de cálculo 
é o valor estimado da prestação do serviço, conforme determina o art. 4º da Lei Mu-
nicipal 6.355/1990, não guardando relação alguma com o valor venal do imóvel, em 
obediência ao disposto no art. 145, § 2º, da Constituição Federal, que impede que as 
taxas tenham base de cálculo própria dos impostos.

 06) PROTOCOLO 2017/03/04601
Interessado(a): RAFAEL TREVISAN DE MATOS
Advogado(a): Ana Paula Moro de Souza - OAB/SP 273460
Tributo/Assunto: IPTU e Taxas - Impugnação de Lançamento
Recurso Voluntário: Protocolo 2019/03/02152
Relator(a): José Renato Camilotti
Ementa:  RECURSO VOLUNTÁRIO - IPTU / TAXAS - IMPUGNAÇÃO DE LAN-
ÇAMENTO - EXERCÍCIO 2015 (RETROATIVOS 03/2017) - CÓDIGO CARTO-
GRÁFICO 3414.53.75.0001.02014 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
 Decisão:  Após a leitura dos respectivos relatório e voto, seguida de debates, por una-
nimidade, foi conhecido o recurso voluntário que, no mérito, teve negado o seu pro-
vimento, restando intocada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de impugnação 
dos lançamentos de IPTU e das Taxas Imobiliárias relativos ao exercício de 2015 
(retroativos 03/2017), referente ao imóvel de cartográfi co 3414.53.75.0001.02014, 
por estarem corretamente constituídos nos termos da legislação tributária municipal: 
quanto ao IPTU, art. 16, §§ 4º e 5º, da Lei Municipal 11.111/2001 cc Instrução Nor-
mativa SMF 004/2016; quanto à Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, a 
Lei Municipal 6.355/1990 e quanto à Taxa de Combate a Sinistros, Lei Municipal 
6.361/1990.

 07) PROTOCOLO SEI PMC. 2019.00004533-51
Interessado(a): ANDRE LUIZ VALENTE TRASLATTI MARTINS FERREIRA
Tributo/Assunto: IPTU e Taxas - Revisão de Lançamento
Recurso Voluntário: documento 1526008 do Protocolo SEI PMC.2018.00004533-
51
Relator(a): Rodrigo de Abreu Gonzales 
 Decisão:  O julgamento deste processo foi suspenso, a pedido do seu relator.

 08) PROTOCOLO SEI PMC. 2019.00007404-15
Interessado(a): VRFC PARTICIPAÇÕES LTDA.
Tributo/Assunto: IPTU / Taxa de Lixo - Revisão de Lançamento
Recurso Voluntário: Protocolo 2019/03/01323 (documento SEI 1698203)
Relator(a): Rodrigo de Abreu Gonzales
Ementa:  RECURSO VOLUNTÁRIO - IPTU/TAXAS - IMPUGNAÇÃO DE LANÇA-
MENTO - EXERCÍCIO 2019 - CÓDIGO CARTOGRÁFICO 3264.44.09.0002.01001 
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
 Decisão:  Após a leitura dos respectivos relatório e voto, seguida de debates, por una-
nimidade (registrando-se a declaração de impedimento para voto apresentada pelo Sr. 
Julgador Flávio Donatti Filho com base no art. 56, VIII, da Lei Municipal 8.129/1994 
cc art. 14, VI, do Decreto Municipal 11.992/1995), o recurso voluntário foi conhecido; 
no mérito, teve negado o seu provimento com base na Lei Municipal 11.111/2001, 
com alterações promovidas pela Lei Complementar 181/2017, mantendo inalterada 
a decisão da primeira instância administrativa no que tange à legalidade dos lança-
mentos do IPTU e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo - exercício 2019, 
relativos ao imóvel de código cartográfi co 3264.44.09.0002.01001.

 09) PROTOCOLO SEI PMC. 2019.00044303-99
Interessado(a): IGREJA INTERNACIONAL RENOVAÇÃO EVANGÉLICA
Tributo/Assunto: IPTU - Isenção Tributária
Recurso de Ofício: Departamento de Receitas Imobiliárias
Relator(a): Rodrigo de Abreu Gonzales
Ementa:  RECURSO DE OFÍCIO - IPTU - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - IMÓVEL 
LOCADO PARA TEMPLO RELIGIOSO - 
CÓDIGO CARTOGRÁFICO 3423.24.72.0411.01001 - RECURSO CONHECIDO E 
NÃO PROVIDO
 Decisão:  Após a leitura dos respectivos relatório e voto, seguida de debates, por una-
nimidade, o recurso de ofício foi conhecido; no mérito, teve negado o seu provimento, 
mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância administrativa em relação 
ao imóvel com código cartográfi co 3423.24.72.0411.01001, nos termos do art. 4º, 
XIII, da Lei Municipal 11.111/2001.
 

 LUIS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 
 Presidente da Junta de Recursos Tributários 

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 
- DCCA

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo SEI:PMC.2018.00033393-39 
 Interessado: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO que 
a repetição do indébito no valor de   326,9698   UFIC’s  procedente do pagamento do 
IPTU do exercício de 2019, que teve reconhecimento da imunidade tributária nos ter-
mos do art. 150, VI, “c” e § 4º da Constituição Federal, ao imóvel de código cartográfi -

co  3431.12.32.0025.00000,  previamente reconhecido pelo Departamento de Receitas 
Imobiliárias conforme decisão publicada no D.O.M. em 11/09/2020,  será processada 
pela forma de compensação,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. 
Caso o crédito não seja utilizado em sua totalidade no procedimento de compensação, 
e não constem outros débitos vencidos ou vincendos em nome do sujeito passivo, fi ca 
autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do 
artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00034036-30 
 Interessado: Marcio Yoshio Takata 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO que 
a repetição do indébito no valor de 708,8575 UFIC’s,  decorrente do crédito residual 
apurado para o IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo do exercício de 2016 - 
emissão 01/2016 (cancelado por recálculo), para o imóvel 4152.41.53.0097.00000, 
conforme decisão publicada no D.O.M. 03/08/2020,  será processada pela forma de 
compensação,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso o crédito 
não seja utilizado em sua totalidade no procedimento de compensação, e não constem 
outros débitos vencidos ou vincendos em nome do sujeito passivo, fi ca autorizada a 
CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 
45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI: PMC.2020.00037977-43 
 Interessado: FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPI-
NAS - FUNDAÇÃO FEAC, FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS 
DE CAMPINAS - FUNDAÇÃO ODILA E LAFAYETTE ALVARO, ARNALDO 
APARECIDO REZENDE 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO 
que a repetição do indébito no valor de  1.457,2163  UFIC’s  procedente de reco-
lhimentos efetuados em duplicidade da cota única dos lançamentos de Taxa de Lixo 
do exercício fi scal de 2020, emissão01/2020, relativos aos imóveis codifi cados sob 
nºs  3422.42.99.2356.01011 a 3422.42.99.2356.01018 e nºs. 3422.42.99.2356.01031 
a 3422.42.99.2356.01034 , previamente reconhecido pelo Departamento de Receitas 
Imobiliárias conforme decisão publicada no D.O.M. em 15/09/2020,  será processada 
pela forma de compensação,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. 
Caso o crédito não seja utilizado em sua totalidade no procedimento de compensação, 
e não constem outros débitos vencidos ou vincendos em nome do sujeito passivo, fi ca 
autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do 
artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo SEI PMC.2020.00043559-31 
 Interessado: Peterson Bortolosso Lemos Hein 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de  94,0006UFIC’s  - decorrente do 
valor recolhido a maior para o lançamento de ISSQN Ofício do exercício de 2020, 
relativo à IM 448.551-3, tendo em vista o encerramento da inscrição em 31/08/2020, 
nos moldes do artigo 44, § 1º, da Lei Municipal 13.104/2007. Decido que  a repetição 
do referido indébito será processada pela forma de restituição,  nos moldes do 
artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamen-
to da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada 
a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos 
moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF 
nº 001/2012. 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT. 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

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

E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolado: PMC.2018.000057  83-91 
 Interessado:   OACA Administração Imobiliária e Participações   Limitada
Cartográfico:   4151.61.80.2662.00000   e 4151.63.34.1831.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
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 do exercício de 2018,  relativos aos imóveis codifi cados sob 
os nº  4151.61.80.2662.00000   e 4151.63.34.1831.00000 , tendo em vista que os cré-
ditos tributários estão corretamente constituídos, visto que o valor unitário do metro 
quadrado do terreno de 271,8219 UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 113, foi 
apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei Muni-
cipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos 
dos imóveis, aos preços correntes das transações e das ofertas à venda no mercado 
imobiliário, às características das respectivas zonas no tocante à natureza física, à 
infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento 
e às posturas legais para uso e ocupação do solo, sendo composta pela listagem de 
valores de cada Região Fiscal e pelos mapas georreferenciados com a delimitação de 
seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17.
 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.

 Protocolado: PMC.2018.000053  56-68 
 Interessado: Maria Apparecida Pereira 
 Requerente: Gerson Santos Pereira
Cartográfico:   3432.42.45.0089.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
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 do exercício de 2018,  relativo ao imóvel codifi cado sob o 
nº  3432.42.45.0089.01001 , tendo em vista que o crédito tributário está corretamen-
te constituído, visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 154,9459 
UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 314, foi apurado em conformidade com a 
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Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo cri-
térios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços cor-
rentes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características 
das respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos 
comunitários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e 
ocupação do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal 
e pelos mapas georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme 
artigo2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17.
 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.

 Protocolado: PMC.2018.000053  39-67 
 Interessado: Maria Apparecida Pereira 
 Requerente: Gerson Santos Pereira
Cartográfico:   3423.14.55.0193.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
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 do exercício de 2018,  relativo ao imóvel codifi cado sob o nº  
3423.14.55.0193.01001 , tendo em vista que o lançamentotributário está corretamente 
constituído, visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 1.195,218 
UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 217, foi apurado em conformidade com a 
Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo cri-
térios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços cor-
rentes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características 
das respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos 
comunitários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e 
ocupação do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal 
e pelos mapas georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme 
artigo2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17.
 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.

  Protocolado  :  PMC.  20  19  .0000  5192  -  12  
  Interessado:  Valdeci Menezes de Freitas  
  Código Cartográfico:   3  4  14.62.32.0308.00000  
  Assunto: Revisão de IPTU   e Taxa de Lixo   -   Exercício   2  0  19  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 4º e 68 a 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,   defiro o pedido de revisão do lançamento tributário 
de IPTU     e Taxa de Lixo     relativos a    o exercício de     20    19    ,   para o imóvel cadastra-
do pelo código cartográfi co nº  3  4  14.62.32.0308.00000  , alterando-se o lançamento de 
Territorial para Predial, com área total construída de  136,26 m² , ano-base de depre-
ciação  2014 , categoria construtiva e padrão construtivo  RH-4 , mediante Planilha de 
Enquadramento Indireto (PEI), conforme Parecer Fiscal contido no documento SEI 
nº 2896988, consubstanciado nos termos dos artigos 18, 18A e 18B da Lei Muni-
cipal 11.111/01, alterada pela Lei Complementar nº 181/17 e Decreto Municipal nº 
19.723/17; e Lei Municipal nº 6.355/90. Eventual pagamento de obrigação tributá-
ria decorrente de lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de 
determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do artigo23 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 artigo55 da Lei nº 
13.104/07.
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com os artigos 3º, 69, 70 e 72 da Lei Municipal nº 13.104/07,  determi-
no a retificação de ofício    dos lançamentos tributários de IPTU e Taxa de Lixo do    s 
    exercício    s     de 201    5 a 2018 e 2020  para o imóvel cadastrado pelo código cartográfi co 
nº  3  4  14.62.32.0308.00000,  alterando-se o lançamento de Territorial para Predial, com 
área total construída de 136,26 m², ano-base de depreciação  2014  e enquadramento 
do padrão construtivo  RH-3  para os exercícios de 2015 a 2017 e enquadramento do 
padrão construtivo  RH-4  para os exercícios a partir de 2018, mediante Planilha de 
Enquadramento Indireto (PEI), conforme Parecer Fiscal contido no Documento SEI 
nº 2896988, consubstanciado nos termos dos artigos 18, 18A e 18B da Lei Municipal 
11.111/01, alterada pela Lei Complementar nº 181/17 e conforme Decretos Munici-
pais 16.274/08, 17.734/12, 19.360/16 e 19.723/17 e art. 173 da Lei Federal nº 5.172/66 
(CTN); e Lei Municipal nº 6.355/90. Eventual pagamento de obrigação tributária de-
corrente de lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determi-
nação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do artigo23 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 artigo55 da Lei nº 13.104/07.
 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 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

  Protocolado  :   PMC.  20  1  9  .0000  3574  -  76  
  Interessado:   Marcos Becker de Almeida Barbosa  
  Código Cartográfico:   3  214.52.74.0325.00000  
  Assunto: Revisão de   lançamento tributário de   IPTU -   Exercício   2  0  1  9  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 4º e 68 a 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,   defiro o pedido de revisão do lançamento tributário 
de IPTU     relativo a    o exercício de     20    1    9    ,   para o imóvel cadastrado pelo código car-
tográfi co nº  3  214.52.74.0325.00000  ,  alterando-se o valor unitário do metro quadrado 
do terreno com a aplicação de fator redutor de 10% sobre o valor de 56,7466 UFIC/
m², constante na Planta Genérica de Valores (PGV), conforme parecer técnico elabo-
rado pela Área de Avaliação Imobiliária contido nos documentos SEI nº 1288044 e 
1288046, em função da comprovação de topografi a desfavorável do terreno, consubs-
tanciado nos termos do art. 16A, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei 
Complementar nº 181/2017. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente 
de lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do 
total devido pelo sujeito passivo, nos termos do artigo23 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 artigo 55 da Lei nº 13.104/07.
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com os artigos 3º, 69, 70 e 72 da Lei Municipal nº 13.104/07,   deter-
mino a retificação de ofício     dos lançamentos tributários de IPTU do    s     exercício    s    a 
partir     de 20    20    ,   alterando-se o valor unitário do metro quadrado do terreno com a 
aplicação de fator redutor de 10% sobre o valor de 56,7466 UFIC/m², constante na 

Planta Genérica de Valores (PGV), conforme parecer técnico elaborado pela Área de 
Avaliação Imobiliária contido nos documentos SEI nº 1288044 e 1288046, em função 
da comprovação de topografi a desfavorável do terreno, consubstanciado nos termos 
do artigo16A, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei Complementar 
nº 181/2017. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos 
revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo 
sujeito passivo, nos termos do artigo23 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 artigo55 da Lei nº 13.104/07.
 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 arti-
go74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

 Protocolado  :    PMC.201    9    .000    0    5    338    -    94  
 Interessado:   Odeir de Carvalho 
 Código Cartográfico:   3  2  34.24.66.0001.00000 
 Assunto: Revisão de   lançamento tributário de   IPTU -   exercício   201  9 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 4º e 68 a 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,  in   defiro o pedido de     revisão     de lançamento tributário 
de IPTU relativo ao     exercício     de     201    9    ,   para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co 
de nº  3  2  34.24.66.0001.00000 , tendo em vista que o valor venal do imóvel foi correta-
mente determinado pelo valor da multiplicação de sua área total pelo correspondente 
valor unitário do metro quadrado do terreno constante na Planta Genérica de Valores, 
multiplicado por 0,9 (nove décimos) e aplicados, quando pertinentes, os fatores de 
correção de acordo com as características e localização do imóvel, conforme disposto 
nos artigos 15, 16, 16A e 16B da Lei Municipal 11.111/01, alterada pela Lei Comple-
mentar 181/17, sendo que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 436,1931 
UFICs foi apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores do Município 
de Campinas, aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e 
uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, às características das respectivas 
zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às 
possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação do solo, 
sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas geor-
referenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme disposto no artigo 2º e 
Anexos I e II da Lei 15.499/17.
  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 arti-
go74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolado: PMC.2019.00053390-93
Interessado: Andréia Fernandes de Oliveira
Código Cartográfico: 3453.24.86.0136.00000
Assunto: Atualização Cadastral 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições do artigo 3º combinado com os artigos66, 69, 70 
e 82, todos da Lei Municipal n° 13.104/07,  DEFIRO  o pedido de atualização ca-
dastral para o imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº  3453.24.86.0136.00000, 
 alterando-se em relação aos  exercícios de 2015 a 2017 , de territorial para predial, 
com área construída de  44,50 m² , categoria/padrão de construção:  RH-2,  ano-base 
de depreciação  2006,  e para os  exercícios de 2018 a 2020 , de territorial para predial, 
com área construída de  67,00 m² , categoria/padrão de construção:  RH-2,  ano-base de 
depreciação  2009,  nos termos doParecer Fiscal, documento2903314.  Determino de 
ofício  a revisão dos lançamentos do  IPTU e Taxa de Lixo  para os exercícios de  2015 
a 2020 , nos termos especifi cados acima, com fundamento na Lei 11.111/2001 e altera-
ções, Lei 6.355/90 e alterações, e Decretos nº 16.274/2008, 17.734/2012, 19.360/2016 
e 19.723/2017, naquilo em que couberem,desde que, no momento da execução da 
presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF, ainda estejam dentro do prazo legal para 
a revisão de ofíciode que tratam os artigos145, III, 149, VIII e parágrafo único, com-
binados com o artigo173, I, do CTN, consubstanciado nas disposições do artigo 23 
da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 en° 
13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos atualizados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo55 da Lei Municipal nº 
13.104/2007.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade de recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei Municipal nº 13.104/2007 alterada pela Lei nº 13.636/2009.

 Protocolado: PMC. 2019.00004980-29 
 Interessado: RICHARD KING 
 Código Cartográfico: 3234.61.56.0111.01001 
 Assunto: Revisão de lançamento de IPTU - Exercícios de 2019 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elemen-
tos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dosartigos 3° e 4º,combinados com 
o§ 2º do artigo 15 e artigos66,68 a 70 e 89, todosda Lei Municipal nº 13.104/2007,para 
o imóvel cadastrado sobcódigo cartográfi co n°  3234.61.56.0111.01001 ,  certifico de-
sistência tácita do pedido de revisão de IPTU, referente ao exercício de 2019 
(Emissão Geral 01/2019) , em face da superveniência dopagamento do tributo con-
testado após a protocolização do pedido, nos termos de dispositivo legal retro citado, 
assim como  determino a  revisão de ofício dos lançamentos de IPTUreferentes aos 
exercícios de 2019e 2020  , cancelando-os e reemitindo-os, com alteração de categoria/
padrão construtivo lançado'Não Residencial Horizontal - 4 (NRH-4)' e 'Não Residen-
cial Horizontal - 5 (NRH-5)' para 'Não Residencial Horizontal - 6  (NRH-6 )', de acordo 
com Parecer Fiscal contido nos presentes autos, para adequação dos lançamentos à 
realidade fática do imóvel e ao disposto na Lei Municipal n° 11.111/2001e alterações, 
e na tabela M do anexo 3 do Decreto Municipal n° 19.723/2017, cuja aplicação se dá 
mediante simulação mínima.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo55 da Lei Municipal nº 
13.104/2007.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo74 
da Lei Municipal n° 13.104/2007, alterado pela Lei Municipal n° 13.636/2009.
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 Protocolado: PMC. 2019.00004987-03 
 Interessado: KF ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS LTDA. - ME 
 Requerente: RICHARD KING 
 Código Cartográfico: 3412.33.16.0137.01001 
 Assunto: Revisão de lançamento de IPTU - Exercícios de 2019 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dosartigos 3° e 4º,combinados 
com o§ 2º do artigo 15 e artigos66,68 a 70 e 89, todosda Lei Municipal nº 13.104/2007 
para o imóvel cadastrado sobcódigo cartográfi co n°  3412.33.16.0137.01001 , certifico 
a desistência tácita do pedido de revisão de IPTUreferente ao exercício de 2019 
(Emissão Geral 01/2019) , face a superveniência do pagamento do tributo contes-
tadoapós a protocolização do pedido, nos termos de dispositivo legal retro citado, 
assim como  determino   revisão de ofício  dos lançamentos de IPTU, referentes aos 
exercícios de 2019e 2020  , cancelando-os e reemitindo-os, com alteração de categoria/
padrão construtivo lançado'Não Residencial Horizontal - 5 (NRH-5)' para 'Não Resi-
dencial Horizontal - 6  (NRH-6) ', de acordo com Parecer Fiscal contido nos presentes 
autos, para adequação dos lançamentos à realidade fática do imóvel e ao disposto na 
Lei Municipal n° 11.111/2001, e alterações, e na tabela M do anexo 3 do Decreto Mu-
nicipal n° 19.723/2017, cuja aplicação se dá mediante simulação mínima.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo55 da Lei Municipal nº 
13.104/2007.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo74 
da Lei Municipal n° 13.104/2007, alterado pela Lei Municipal n° 13.636/2009.

 Protocolado:PMC.2020.00003060-72 
 Interessado: PROP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
 Código Cartográfico: 3414.52.55.0184.01001 
 Assunto: Impugnação de IPTU e Taxa de lixo exercício 2020 
Com base na manifestação do setor competente, nos elementos e documentos constan-
tes do presente processo e atendendo as disposições dos Artigo 68; 4º; 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,  IN  DEF  I  RO  o pedido de revisão dos lançamentos de IPTU 
e Taxa de Lixo referenteao exercício de 2020 (emissão geral) para o imóvel cadastrado 
sob ocódigo cartográfi co nº  3414.52.55.0184.01001 , posto que para a unidade avalia-
tória Mezanino 1, o padrão de construção já está avaliado na categoria construtiva/
padrão: Não Residencial Vertical (NRV-3) pretendida pelo impugnante, bem como o 
valor do metro quadrado de terreno está lançado de acordo com a planta genérica de 
valores do município,inserido no Código Região Fiscal: 244, Região Avenida Sales de 
Oliveira, com valor de metro quadrado de terreno em 317,6860 UFIC/m², nos termos 
do artigo 18-C da Lei 11.111/2001, alterada pela 181/2017 e naLei15.499/2017. No 
que tange à Taxa de Lixo, o requerente não apresentou nenhum motivo ou fundamento 
para a sua revisão, e o tributofoi corretamente constituídoem consonância com a Lei 
6.355/90 e alterações.
 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.

 Protocolado:PMC.2020.00002000-88 
 Interessado:CENTRO ESPÍRITA VERDADE, AMOR E CARIDADE 
 Código Cartográfico:3453.41.47.0472.00000 
 Assunto:Revisão dos lançamentos de IPTU e Taxa de Lixo exercício de 2020 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo4º combinado com os 
artigos 68, 69 e70todos da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro o  pedido de revisão 
dos lançamentos de IPTU e Taxa de Lixo de 2020 (Emissão Geral) em relação ao 
imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº  3453.41.47.0472.00000 ,  cancelando-se 
os lançamentos em decorrência darenúncia ao domínio sobre referido imóvel previa-
mente à ocorrência do fato gerador dos tributos contestados, posto que comprovado 
nosautos através deEscritura Pública de Renúncia de Domínio lavrada pelo 5º Tabelio-
nato de Notas de Campinas em 19/11/2019, devidamente registrada em 11/12/2019 no 
R.02 da matrícula nº 127.300 do 3º CRI, nos termos do artigo 3º da Lei 11.111/2001 e 
alterações e artigo 8º da Lei 6.355/90 e alterações.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo74 
da Lei Municipal n° 13.104/2007, alterado pela Lei Municipal n° 13.636/2009.

 Protocol  ad  o:    PMC.2020.00009050-22  
 Interessado:    RODOLFO RUFEISEN  
 CódigoCartográfico:    4313.12.47.3016.    00000 (atual     01001    )  
 Assunto:    Revisão de Lançamento d    o     IPTU     e Taxa de Lixo     do e    xercício 20    20  
Com fulcro na manifestação da área responsável pela instrução e demais elementos 
constantes dos autos e, com fundamento nos artigos 4º, 68, 69 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, certifi co a  perda do objeto  do pedido de revisão do lançamento do 
IPTU e Taxa de Lixo,  referente ao exercício de 2020 , para o imóvel cadastrado sob 
código cartográfi co nº   4313.12.47.3016.    00000 (atual     01001    )  , com fundamento no 
artigo 85 da Lei 13.104/2007, tendo em vista que o lançamento ora questionado foi 
cancelado por meio do protocolado  PMC.2020.00004243-51 . 

 21 de setembro de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor - DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBU-

TÁRIO 
  Protocolo nº 2013/03/2401, anexos 2014/03/4485, 2015/03/6571, 2016/03/4956, 
2017/03/2334.
Interessado: Omar El Khatib
Assunto: Impugnação de IPTU e Taxas de Lixo 2013 a 2017.
Cód. Cartográfico: 3232.61.32.0324.01001 
Com base nos elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo 
as disposições dos Art. 66; 68; 4º; 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  DEFIRO PARCIAL-
MENTE o pedido Revisão do IPTU e Taxa de lixo  exercício 2013 alterando-se o 
padrão de construção de RH 6 para RH 5 conforme vistoria de 12/03/2013 e deci-
são em primeira instância publicada no DOM de 27/09/2018, através do protocolo 
2010/10/41620. Para os exercícios de 2014 a 2017 fi ca prejudicada a análise dos pe-
didos face a perda do objeto ocorrida pelo cancelamento e reemissão dos lançamentos 
causada pela decisão do protocolo 2010/10/41620.

A presente decisão não se enquadra nas exigências estipuladas pelo Art. 74 da Lei 
13.104/07, não sendo necessário efetuar recurso de ofício à Junta de Recursos Tri-
butários.
Não consta para os créditos em litígio suspensão por força de processo judicial.
 

 Campinas, 10 de setembro de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO EM PROCESSO E PROCEDIMENTO ADMI-

NISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo nº 2007/03/1508
Interessado: José Renato Brigatto
Assunto: Impugnação do IPTU 2007
Cód. Cartográfico: 3432.34.96.0373.01001 
Com base nos elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo 
as disposições dos Art. 66; 68; 4º; 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  decido pelo DEFERI-
MENTO  do pedido de impugnação do IPTU 2007, alterando-se o padrão da constru-
ção de NRH 7 para NRH 5, de acordo com Parecer Fiscal elaborado em 23/03/2020 
nos termos do decreto 15.358/05 e da lei Municipal 12.445/05.  Determino a revi-
são de ofício  do lançamento dos exercícios de 2015 e 2016, alterando-se os dados 
cadastrais referentes a categoria construtiva e padrão em NRH 2, conforme decreto 
17.734/2012 e Lei Municipal 13.209/07, desde que no momento da alteração os exer-
cícios em comento estejam dentro do quinquênio Legal, para o exercício de 2017 
categoria construtiva e padrão em NRH 5 nos termos do decreto 19.360/16 e da Lei 
Municipal 13.209/07, e para os exercícios de 2018 em diante também com a categoria 
construtiva e padrão NRH 5, haja vista tabela M do art. 42 do decreto 19.723/2017, 
conforme Pareceres Fiscais elaborados em 23/03/2020. Deixo de determinar a altera-
ção de ofício dos exercícios de 2008 a 2014 tendo em vista a decadência do direito 
da Fazenda Municipal em rever de ofício estipulada pelo Art. 173 da Lei Federal 
5.172/1966 (CTN). 
A presente decisão não se enquadra nas exigências estipuladas pelo Art. 74 da Lei 
13.104/07, não sendo necessário efetuar recurso de ofício à Junta de Recursos Tri-
butários.
Não consta para os créditos em litígio suspensão por força de processo judicial. 

 Campinas, 10 de setembro de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolado: PMC.2019.00006868-87  
 Interessado: Carmen Regina Spadaccia Mazzon  
 Códigos Cartográficos : 1454.34.32.0898.01001  
 Assunto: Pedido de reconsideração em documento 1850173. 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições dos arts. 
66, 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  indefiro o pedido de reconsideração   constante do 
documento   2887037 ,  relativo ao imóvel de cartográfi co nº  1454.34.32.0898.01001,  
tendo em vista que o objeto de revisão de lançamento refere-se ao exercício de 2019 
e não está abrangido pela referida sentença judicial mencionada e ainda que o lança-
mento impugnado foi corretamente constituído, nos termos do §2º do artigo 32 do 
CTN, conforme analisado nos autos do protocolado 2016/10/6252, confi rmado pela 
Junta de Recursos Tributários, dispensando-se a comprovação dos melhoramentos pú-
blicos, consoante Súmula 626 do STJ, com fundamento no inciso I do artigo 83 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007. 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor- DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolado: PMC.2020.00042815-54
Interessada:União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia - 
CNPJ: 55.233.019/0001-70 
 Procurador:Heyder Crispim Littke- CPF: 418.651.418-60 
 Cartográfico: 3263.42.65.0001.01001 
 Assunto: ITBI - Restituição/Compensação - GER de ITBI nº 833674 
 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, como 
também no artigos 165, incisos I e II, e 168, inciso I, da Lei Federal nº 5.172/1966 - 
CTN, c.c. artigo 42, da Lei Municipal 13.104/2007, defiro  o pedido  reconhecimento 
de crédito  no valor equivalente a  30.542,6039 UFIC , em face do pagamento inde-
vido da  GER de ITBI nº 833674,  no valor de R$ 110.445,11, em 30/01/2020, e da 
Publicação no DOM de 27/02/2020, Protocolo SEI nº PMC.2020.00003843-83, que 
deferiu o pedido de reconhecimento da imunidade tributária da Entidade em relação 
ao Imposto de Transmissão de Bens Inter-Vivos - ITBI, incidente na transmissão do 
imóvel datada de  20/12/2019  sob o código cartográfi co nº  3263.42.65.0001.01001 , 
situado na Avenida Almeida Garret, 1610, Condomínio Fazenda Taquaral, Campinas, 
tendo em vista que o adquirente trata-se de instituição religiosa, com fundamento no 
art. 150, VI, "b", e § 4º da Constituição Federal, que o imóvel integrará o patrimônio 
e será utilizado no desenvolvimento de suas fi nalidades essenciais, nos termos do art. 
58 da Lei nº 13.104/2007 e art. 3º da Lei nº 11.111/2001, cuja 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 13.104/07 .Remeto 
aos autos  ao DCCA/SMF para providências quanto à repetição do indébito tributário, 
nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei Municipal nº 13.104/07, 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 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, 22 de setembro de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor- DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBU-

TÁRIO 
  Protocolo: 2018.00005802-99 e PMC.2019.00007165-49 
 Interessado: Companhia de Melhoramentos MP2 
 Cartográfico: 4311.42.39.0002.00000 
 Assunto: Pedido de Reconsideração 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 66 
e 68, combinado com o art. 3º e 4º, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07,  acolho 
o presente   pedido de reconsideração  da decisão primeira instância administrativa 
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publicada no DOM de 14/11/2019 na parte que não conheceu os pedidos de revisão 
dos lançamentos da Taxas de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, relativos aos 
exercícios 2018 e 2019, tendo em vista o não exaurimento da matéria por meio do 
protocolo nº 2014/03/30734, tendo em vista que fi cou constatado que na data da deci-
são de primeira instância administrativa deste ainda não havia transitado em julgado 
o protocolo nº 2014/03/30374 e  indefiro pedidos de revisão dos lançamentos da 
Taxas de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, relativos aos exercícios 2018 e 
2019 , relativo ao imóvel de cartográfi co nº  4311.42.39.0002.00000 , tendo em vista 
que na decisão de primeira instância do processo administrativo nº 2014/03/30734, 
publicada no DOM 23/03/2018 (pág. 10), fi cou comprovada a disponibilização do 
serviço de coleta, remoção e destinação de lixo e a efetiva prestação desde 2010, 
conforme informação presta pela CLU-DLU/SMSP no protocolo nº 1995/0/52687, à 
fl . 1.884, nos termos da Lei Municipal nº 6355/1990.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO EM PROCESSO E PROCEDIMENTO ADMI-

NISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo nº 2010/03/04622 (2011/03/04511 e 2012/10/11493 anexos)
Interessado: RPZ Incorporações e Empreendimentos Ltda.
Assunto: Impugnação de IPTU 2010, 2011 e 2012.
Cód. Cartográfico: 3343.34.19.0001.00000 
Com base nos elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo 
as disposições dos Art. 66; 68; 4º; 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  DEFIRO 
o pedido Revisão do IPTU exercício 2010  alterando-se o valor do metro quadrado 
de terreno de 55,5121UFIC/m² para 9,3642UFIC/m² nos termos da Instrução Nor-
mativa SMF 004/2016, tendo em vista que o valor anterior não constava da Lei Mu-
nicipal 12.446/2005, Planta genérica de valores, que estabeleceu o mapa de valores 
do município de Campinas então vigente.  DEFIRO PARCIALMENTE o pedido 
Revisão do IPTU exercício 2011 ,  deferindo-se  quanto a alteração do valor do metro 
quadrado de terreno de 55,5121UFIC/m² para 9,3642UFIC/m² conforme Instrução 
Normativa SMF 004/2016, tendo em vista que o valor anterior não constava da Lei 
Municipal 12.446/2005 que estabeleceu o mapa de valores do município de Campinas 
e então vigente e  indeferindo-se  quanto a anexação deste lote com outros lotes tendo 
em vista não ter sido apresentada a certidão de matrícula estipulada pelo Art. 21 da 
Lei 11.111/2001. Quanto ao exercício de 2012, NÃO CONHEÇO do pedido tendo 
em vista o mesmo estar intempestivo, nos termos do § 1º, Art. 83 da Lei Municipal 
13.104/2007, e do mérito nada a providenciar tendo em vista ter ocorrido a decadência 
do direito da Fazenda Municipal em rever este exercício de ofício nos termos do Art. 
173 da Lei Federal 5.172/1966 (CTN).  Determino de ofício  a revisão do lançamento 
para os exercício 2015 e 2016, também abarcados pela norma instituída pela Instrução 
Normativa SMF 004/2016 quanto ao valor do metro quadrado de terreno, nos termos 
do Art. 23 da Lei Municipal 11.111/2001, alterando-se valor do metro quadrado de 
terreno de 55,5121UFIC/m² para 9,3642UFIC/m², desde que no momento da altera-
ção os mesmos encontrem-se dentro do quinquênio legal estipulado pelo Art. 173 da 
Federal 5.172/1966 (CTN). 
A presente decisão não se enquadra nas exigências estipuladas pelo Art. 74 da Lei 
13.104/07, não sendo necessário efetuar recurso de ofício à Junta de Recursos Tri-
butários. 
Não consta para os créditos em litígio suspensão por força de processo judicial.
 

 Campinas, 10 de setembro de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

  

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

E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 15/03/13046 (e anexos 16/03/05202 e 17/03/00588)
Interessado: Lúcia Alves Martins da Silva
Assunto: Revisão IPTU e Taxa de Lixo 2010 a 2014 (retroativo 07/2015), 2015 
(reemissão 07/2015), 2016 e 2017
Código Cartográfico: 3412.33.04.0029.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados nos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 3º, 4º e 68 a 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro o pedido de revisão do lançamento tributário 
de IPTU e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo dos exercícios de 2010 
a 2014 (retroativo 07/2015), 2015 (reemissão 07/2015), 2016 e 2017 , para o imóvel 
cadastrado pelo código cartográfi co nº  3412.33.04.0029.01001 , alterando-se a alíquo-
ta de "uso predominantemente não residencial" para alíquota de "uso predominante-
mente residencial", nos termos dos artigos 18, 18A, 19, parágrafo 1º da Lei 11.111/01, 
alterada pelas Leis 12.445/05 e 13.209/07, tendo em vista que fi cou comprovado por 
meio de vistoria realizada em 16/06/2016 que o imóvel possui uso predominantemente 
residencial. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos 
revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo 
sujeito passivo, 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 os artigos 3º, 69, 70 e 72 da Lei Municipal nº 13.104/07,  de-
termino a retificação de ofício dos lançamentos tributários de IPTU e Taxa de 
Lixo para os exercícios 2010 a 2012 , alterando-se o padrão construtivo do imóvel 
de RH-6 para RH-5, mediante Planilha de Informações Cadastrais (PIC), conforme 
Parecer Fiscal às fl s. 136, consubstanciado nos termos dos artigos 18, 18A e 18B da 
Lei Municipal 11.111/01, alterada pela Lei Complementar nº 181/17; e Lei Municipal 
nº 6.355/90.
 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 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.
 

 Campinas, 10 de setembro de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

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

E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 15/03/06044
Interessado: Maria Helena Lacerda
Assunto: Revisão de IPTU e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 2015
Código Cartográfico: 3442.21.42.0284.00000 

Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 3º, 4º e 68 a 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro o pedido de revisão dos lançamentos tribu-
tários de IPTU e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo do exercício de 
2015 , para o imóvel cadastrado pelo código cartográfi co nº  3442.21.42.0284.0000 , 
alterando-se a categoria construtiva de Territorial para Predial, mediante Planilha de 
Enquadramento Indireto (PEI), conforme Pareceres Fiscais às fl s. 19 a 21, consubs-
tanciado nos termos dos artigos 18, 18A e 18B da Lei Municipal 11.111/01, alterada 
pelas Leis Municipais nº 12.445/05, 13.209/07 e Decreto Municipal nº 16.274/08; e 
Lei Municipal nº 6.355/90. 
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 os artigos 3º, 69, 70 e 72 da Lei Municipal nº 13.104/07,  deter-
mino a retificação de ofício dos lançamentos tributários de IPTU e Taxa de Co-
leta, Remoção e Destinação do Lixo dos exercícios a partir de 2016 , alterando-se 
a categoria construtiva Territorial para Predial, apurado mediante Planilha de Enqua-
dramento Indireto (PEI), conforme Pareceres Fiscais às fl s. 19 a 21, consubstanciado 
nos termos dos artigos 18, 18A e 18B da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas 
Leis Municipais nº 12.445/05, 13.209/07, Lei Complementar nº 181/17 e Decretos 
Municipais nº 16.274/08 e 19.723/17; e Lei Municipal nº 6.355/90. Eventual paga-
mento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será devidamente 
computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, 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.
 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 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. 

 Campinas, 10 de setembro de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 NOTIFICAÇÃO 
 À JARDIM ACADÊMICO LIMITADA Indicada como proprietária do 

Imóvel identifi cado como lote de terreno designado pelo número 29 (vinte 
nove) da quadra 58 do loteamento Jardim Acadêmico, objeto da Transcri-

ção n° 53.940 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP 
 
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, através da Secretaria de Habitação, no uso de suas 
atribuições e, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.465/17 e o Decreto 
Federal nº 9.310/18, NOTIFICA Vossa Senhoria que o Poder Público Municipal ini-
ciou o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 
SOCIAL - REURB-S do  CONJUNTO HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE 
MARÇO , localizado Jardim Acadêmico, conforme croqui abaixo.

 
 

Sendo assim, na qualidade de confi nante da área a ser regularizada, fi ca Vossa Se-
nhoria NOTIFICADA, nos termos do §1º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 
c/c §1º do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/18, de que dispõe do prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta publicação, para manifestar a este promovente 
da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - REURB-S do CONJUNTO 
HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE MARÇO, representada pela Companhia 
de Habitação Popular de Campinas - COHAB CAMPINAS, localizada à Avenida Pre-
feito Faria Lima, n° 10 - Parque Itália, neste Município, em horário de expediente, ou 
seja, nos dias úteis, das 9hs às 16hs. 

A ausência de manifestação, no prazo acima assinalado, implicará na concordância 
tácita com o referido processo de regularização fundiária, bem como na perda de 
eventual direito de que Vossa Senhoria titularize sobre o imóvel objeto da REURB-S, 
conforme prevê o §6º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 c/c §§6º e 8º do artigo 
24 do Decreto Federal nº 9.310/18. 

 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE  
 Secretário Municipal de Habitação  
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 NOTIFICAÇÃO 
 À JOSÉ ALEGRE Indicada como proprietária do Imóvel identifi cado como 
lote de terreno designado pelo número 03 (três) da quadra 50 do loteamen-

to Jardim Acadêmico, objeto da Transcrição n° 63.356 do 3º Cartório de 
Registro de Imóveis de Campinas/SP  

O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, através da Secretaria de Habitação, no uso de suas 
atribuições e, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.465/17 e o Decreto 
Federal nº 9.310/18, NOTIFICA Vossa Senhoria que o Poder Público Municipal ini-
ciou o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 
SOCIAL - REURB-S do  CONJUNTO HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE 
MARÇO , localizado Jardim Acadêmico, conforme croqui abaixo.

 
 

Sendo assim, na qualidade de confi nante da área a ser regularizada, fi ca Vossa Se-
nhoria NOTIFICADA, nos termos do §1º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 
c/c §1º do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/18, de que dispõe do prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta publicação, para manifestar a este promovente 
da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - REURB-S do CONJUNTO 
HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE MARÇO, representada pela Companhia 
de Habitação Popular de Campinas - COHAB CAMPINAS, localizada à Avenida Pre-
feito Faria Lima, n° 10 - Parque Itália, neste Município, em horário de expediente, ou 
seja, nos dias úteis, das 9hs às 16hs. 

A ausência de manifestação, no prazo acima assinalado, implicará na concordância 
tácita com o referido processo de regularização fundiária, bem como na perda de 
eventual direito de que Vossa Senhoria titularize sobre o imóvel objeto da REURB-S, 
conforme prevê o §6º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 c/c §§6º e 8º do artigo 
24 do Decreto Federal nº 9.310/18. 

 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE  
 Secretário Municipal de Habitação  

  

 NOTIFICAÇÃO 
 À AMIM FRANSCISCO MURAD Indicada como proprietária do Imóvel 

identifi cado como lote de terreno designado pelo número 07 (sete) da qua-
dra 45 do loteamento Jardim Acadêmico, objeto da Transcrição n° 57.532 

do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP  
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, através da Secretaria de Habitação, no uso de suas 
atribuições e, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.465/17 e o Decreto 
Federal nº 9.310/18, NOTIFICA Vossa Senhoria que o Poder Público Municipal ini-
ciou o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 
SOCIAL - REURB-S do  CONJUNTO HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE 
MARÇO , localizado Jardim Acadêmico, conforme croqui abaixo.

 

Sendo assim, na qualidade de confi nante da área a ser regularizada, fi ca Vossa Se-
nhoria NOTIFICADA, nos termos do §1º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 
c/c §1º do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/18, de que dispõe do prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta publicação, para manifestar a este promovente 
da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - REURB-S do CONJUNTO 
HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE MARÇO, representada pela Companhia 
de Habitação Popular de Campinas - COHAB CAMPINAS, localizada à Avenida Pre-
feito Faria Lima, n° 10 - Parque Itália, neste Município, em horário de expediente, ou 
seja, nos dias úteis, das 9hs às 16hs. 

A ausência de manifestação, no prazo acima assinalado, implicará na concordância 

tácita com o referido processo de regularização fundiária, bem como na perda de 
eventual direito de que Vossa Senhoria titularize sobre o imóvel objeto da REURB-S, 
conforme prevê o §6º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 c/c §§6º e 8º do artigo 
24 do Decreto Federal nº 9.310/18.
 

 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE  
 Secretário Municipal de Habitação  

  

 NOTIFICAÇÃO 
 À ANTONIO VALTER FURQUIM Indicada como proprietária do Imóvel 

identifi cado como lote de terreno designado pelo número 07 (sete) da qua-
dra 47 do loteamento Jardim Acadêmico, objeto da Transcrição n° 80.221 

do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP  
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, através da Secretaria de Habitação, no uso de suas 
atribuições e, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.465/17 e o Decreto 
Federal nº 9.310/18, NOTIFICA Vossa Senhoria que o Poder Público Municipal ini-
ciou o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 
SOCIAL - REURB-S do  CONJUNTO HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE 
MARÇO , localizado Jardim Acadêmico, conforme croqui abaixo.

 

Sendo assim, na qualidade de confi nante da área a ser regularizada, fi ca Vossa Se-
nhoria NOTIFICADA, nos termos do §1º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 
c/c §1º do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/18, de que dispõe do prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta publicação, para manifestar a este promovente 
da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - REURB-S do CONJUNTO 
HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE MARÇO, representada pela Companhia 
de Habitação Popular de Campinas - COHAB CAMPINAS, localizada à Avenida Pre-
feito Faria Lima, n° 10 - Parque Itália, neste Município, em horário de expediente, ou 
seja, nos dias úteis, das 9hs às 16hs. 

A ausência de manifestação, no prazo acima assinalado, implicará na concordância 
tácita com o referido processo de regularização fundiária, bem como na perda de 
eventual direito de que Vossa Senhoria titularize sobre o imóvel objeto da REURB-S, 
conforme prevê o §6º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 c/c §§6º e 8º do artigo 
24 do Decreto Federal nº 9.310/18. 

 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE  
 Secretário Municipal de Habitação  

  

 NOTIFICAÇÃO 
 À AMIM FRANSCISCO MURAD Indicada como proprietária do Imóvel 

identifi cado como lote de terreno designado pelo número 08 (oito) da qua-
dra 45 do loteamento Jardim Acadêmico, objeto da Transcrição n° 57.533 

do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP  
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, através da Secretaria de Habitação, no uso de suas 
atribuições e, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.465/17 e o Decreto 
Federal nº 9.310/18, NOTIFICA Vossa Senhoria que o Poder Público Municipal ini-
ciou o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 
SOCIAL - REURB-S do  CONJUNTO HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE 
MARÇO , localizado Jardim Acadêmico, conforme croqui abaixo.

 
 

Sendo assim, na qualidade de confi nante da área a ser regularizada, fi ca Vossa Se-
nhoria NOTIFICADA, nos termos do §1º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 
c/c §1º do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/18, de que dispõe do prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta publicação, para manifestar a este promovente 
da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - REURB-S do CONJUNTO 
HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE MARÇO, representada pela Companhia 
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de Habitação Popular de Campinas - COHAB CAMPINAS, localizada à Avenida Pre-
feito Faria Lima, n° 10 - Parque Itália, neste Município, em horário de expediente, ou 
seja, nos dias úteis, das 9hs às 16hs. 

A ausência de manifestação, no prazo acima assinalado, implicará na concordância 
tácita com o referido processo de regularização fundiária, bem como na perda de 
eventual direito de que Vossa Senhoria titularize sobre o imóvel objeto da REURB-S, 
conforme prevê o §6º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 c/c §§6º e 8º do artigo 
24 do Decreto Federal nº 9.310/18.
 

 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE  
 Secretário Municipal de Habitação  

  

 NOTIFICAÇÃO 
 À ANTONIO VALTER FURQUIM Indicada como proprietária do Imóvel 

identifi cado como lote de terreno designado pelo número 08 (oito) da qua-
dra 47 do loteamento Jardim Acadêmico, objeto da Transcrição n° 80.222 

do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP  
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, através da Secretaria de Habitação, no uso de suas 
atribuições e, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.465/17 e o Decreto 
Federal nº 9.310/18, NOTIFICA Vossa Senhoria que o Poder Público Municipal ini-
ciou o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 
SOCIAL - REURB-S do  CONJUNTO HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE 
MARÇO , localizado Jardim Acadêmico, conforme croqui abaixo.

 

Sendo assim, na qualidade de confi nante da área a ser regularizada, fi ca Vossa Se-
nhoria NOTIFICADA, nos termos do §1º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 
c/c §1º do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/18, de que dispõe do prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta publicação, para manifestar a este promovente 
da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - REURB-S do CONJUNTO 
HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE MARÇO, representada pela Companhia 
de Habitação Popular de Campinas - COHAB CAMPINAS, localizada à Avenida Pre-
feito Faria Lima, n° 10 - Parque Itália, neste Município, em horário de expediente, ou 
seja, nos dias úteis, das 9hs às 16hs. 

A ausência de manifestação, no prazo acima assinalado, implicará na concordância 
tácita com o referido processo de regularização fundiária, bem como na perda de 
eventual direito de que Vossa Senhoria titularize sobre o imóvel objeto da REURB-S, 
conforme prevê o §6º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 c/c §§6º e 8º do artigo 
24 do Decreto Federal nº 9.310/18.
 

 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE  
 Secretário Municipal de Habitação  

  

 NOTIFICAÇÃO 
 À ANTONIO VALTER FURQUIM Indicada como proprietária do Imóvel 

identifi cado como lote de terreno designado pelo número 09 (nove) da qua-
dra 47 do loteamento Jardim Acadêmico, objeto da Transcrição n° 80.223 

do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP  
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, através da Secretaria de Habitação, no uso de suas 
atribuições e, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.465/17 e o Decreto 
Federal nº 9.310/18, NOTIFICA Vossa Senhoria que o Poder Público Municipal ini-
ciou o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 
SOCIAL - REURB-S do  CONJUNTO HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE 
MARÇO , localizado Jardim Acadêmico, conforme croqui abaixo.

 
 

Sendo assim, na qualidade de confi nante da área a ser regularizada, fi ca Vossa Se-

nhoria NOTIFICADA, nos termos do §1º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 
c/c §1º do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/18, de que dispõe do prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta publicação, para manifestar a este promovente 
da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - REURB-S do CONJUNTO 
HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE MARÇO, representada pela Companhia 
de Habitação Popular de Campinas - COHAB CAMPINAS, localizada à Avenida Pre-
feito Faria Lima, n° 10 - Parque Itália, neste Município, em horário de expediente, ou 
seja, nos dias úteis, das 9hs às 16hs. 

A ausência de manifestação, no prazo acima assinalado, implicará na concordância 
tácita com o referido processo de regularização fundiária, bem como na perda de 
eventual direito de que Vossa Senhoria titularize sobre o imóvel objeto da REURB-S, 
conforme prevê o §6º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 c/c §§6º e 8º do artigo 
24 do Decreto Federal nº 9.310/18.
 

 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE  
 Secretário Municipal de Habitação  

  

 NOTIFICAÇÃO 
 À JARDIM ACADÊMICO LIMITADA Indicada como proprietária do 

Imóvel identifi cado como lote de terreno designado pelo número 25 (vinte e 
cinco) da quadra 45 do loteamento Jardim Acadêmico, objeto da Transcri-

ção n° 53.940 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP  
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, através da Secretaria de Habitação, no uso de suas 
atribuições e, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.465/17 e o Decreto 
Federal nº 9.310/18, NOTIFICA Vossa Senhoria que o Poder Público Municipal ini-
ciou o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 
SOCIAL - REURB-S do  CONJUNTO HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE 
MARÇO , localizado Jardim Acadêmico, conforme croqui abaixo.

 
 

Sendo assim, na qualidade de confi nante da área a ser regularizada, fi ca Vossa Se-
nhoria NOTIFICADA, nos termos do §1º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 
c/c §1º do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/18, de que dispõe do prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta publicação, para manifestar a este promovente 
da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - REURB-S do CONJUNTO 
HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE MARÇO, representada pela Companhia 
de Habitação Popular de Campinas - COHAB CAMPINAS, localizada à Avenida Pre-
feito Faria Lima, n° 10 - Parque Itália, neste Município, em horário de expediente, ou 
seja, nos dias úteis, das 9hs às 16hs. 
A ausência de manifestação, no prazo acima assinalado, implicará na concordância 
tácita com o referido processo de regularização fundiária, bem como na perda de 
eventual direito de que Vossa Senhoria titularize sobre o imóvel objeto da REURB-S, 
conforme prevê o §6º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 c/c §§6º e 8º do artigo 
24 do Decreto Federal nº 9.310/18.
 

 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE  
 Secretário Municipal de Habitação  

  

 NOTIFICAÇÃO 
 À GUIDO MASCHIETTO Indicada como proprietária do Imóvel identifi -

cado como lote de terreno designado pelo número 30 (trinta) da quadra 49 
do loteamento Jardim Acadêmico, objeto da Transcrição n° 62.146 do 3º 

Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP  
O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, através da Secretaria de Habitação, no uso de suas 
atribuições e, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.465/17 e o Decreto 
Federal nº 9.310/18, NOTIFICA Vossa Senhoria que o Poder Público Municipal ini-
ciou o processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 
SOCIAL - REURB-S do  CONJUNTO HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE 
MARÇO , localizado Jardim Acadêmico, conforme croqui abaixo.
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Sendo assim, na qualidade de confi nante da área a ser regularizada, fi ca Vossa Se-
nhoria NOTIFICADA, nos termos do §1º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 
c/c §1º do artigo 24 do Decreto Federal nº 9.310/18, de que dispõe do prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir desta publicação, para manifestar a este promovente 
da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - REURB-S do CONJUNTO 
HABITACIONAL DIC V - 4ª FASE - 5 DE MARÇO, representada pela Companhia 
de Habitação Popular de Campinas - COHAB CAMPINAS, localizada à Avenida Pre-
feito Faria Lima, n° 10 - Parque Itália, neste Município, em horário de expediente, ou 
seja, nos dias úteis, das 9hs às 16hs. 
A ausência de manifestação, no prazo acima assinalado, implicará na concordância 
tácita com o referido processo de regularização fundiária, bem como na perda de 
eventual direito de que Vossa Senhoria titularize sobre o imóvel objeto da REURB-S, 
conforme prevê o §6º do artigo 31 da Lei Federal nº 13.465/17 c/c §§6º e 8º do artigo 
24 do Decreto Federal nº 9.310/18. 

 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE  
 Secretário Municipal de Habitação  

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 GABINETE DO SECRETÁRIO    
 DEFERIDO 
PROT.18/11/16189 - PATRIANI INCORPORAÇÃO 16 SPE LTDA
 COMPAREÇA O INTERESSADO 
PROT.20/11/9144 - RENATA DE ANDRADE SCHROEDER

 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 ENG°. CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO    
 INDEFERIDO 
PROT.20/11/3197 - JULIANA RUOTOLO MARTINS

 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 ENGº MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV 

  PARECER TÉCNICO EIV/RIV Nº   12  /2020 
 PROTOCOLO:  2020/11/7.254 -  INTERESSADO:  TCAMP RESTAURANTE 
LTDA
 Endereço:  Rua Américo Brasiliense, nº 328 - Vila Almeida
 Empreendimento:  Restaurante em Zona Mista - ZM4
Após análise do Estudo de Impacto de Vizinhança protocolado em 24 de julho de 
2020, o interessado apresentou complementações solicitadas através de "Compareça" 
publicado no Diário Ofi cial do Município de 20/08/2020.
A partir das informações contidas no Estudo de Impacto de Vizinhança e da documen-

tação que o complementa, esta Área Técnica faz a seguinte manifestação.
 CONSIDERANDO QUE: 
- o restaurante, com capacidade para 411 pessoas, funcionará em edifi cação existente, 
com áreas a regularizar, como pode ser verifi cado ao se comparar a planta aprovada 
e o projeto completo;
- o entorno é predominantemente comercial e de serviços, sendo portanto a atividade 
compatível;
- não há incremento populacional, devido à natureza do empreendimento;
- não há bens tombados ou envoltórias de proteção que incidem sobre o local, confor-
me Ficha Informativa nº168430;
- o cálculo das vagas de estacionamento considerou 391,36m²de construção, tal cálcu-
lo deverá ser revisado, no momento da obtenção do alvará de uso, bem como será ne-
cessário regularizar o imóvel, pois pelo projeto arquitetônico encartado no processo, a 
área diverge do projeto aprovado apresentado.
- foi apresentada a declaração nos termos da Ordem de Serviço n 04/2020 - SEPLURB, 
o que deverá constar no TAC.
- quando da análise do RIT a EMDEC poderá solicitar a contratação de vagas comple-
mentares em estacionamento privado, dentre outras exigências;
- houve o comprometimento em elaborar e executar Projeto Acústico de acordo com 
as normas técnicas NBR 10151 e legislação em vigor, em especial a Lei Municipal 
n°14.011/2011.
A Área Técnica, para viabilidade do empreendimento, recomenda que a aprovação 
deste EIV esteja condicionada ao fi rmamento de Termo de Acordo e Compromisso 
junto ao empreendedor, com as seguintes obrigações:
 1)  Regularizar o acréscimo construtivo, momento em que deverá adequar o número de 
vagas para a área construída correta.
 2)  Realizar a contagem veicular e elaborar o RIT completo num prazo de seis meses 
até seis meses após o fi nal da quarentena e cumprir todas as exigências que forem 
solicitadas no momento pelo poder público municipal para a emissão do Alvará de 
Uso defi nitivo.
 3)  Elaborar e executar Projeto Acústico de acordo com as normas técnicas NBR 10151 
e legislação em vigor, em especial a Lei Municipal n°14.011/2011, contendo medidas 
mitigadoras dos impactos decorrentes dos ruídos emitidos pelo empreendimento du-
rante a fase de operação, com monitoramento através de medições do nível de ruído 
interno e externo, para verifi car a efetividade das medidas implementadas, sendo que 
no caso de reclamação quanto a ruídos, o responsável pelo estabelecimento deverá 
realizar as adequações necessárias para sanar o problema.
Ressaltamos que não foram analisados os demais parâmetros, que competem ao pro-
cesso de aprovação ou regularização do imóvel, bem como aqueles para obtenção de 
alvará de uso e que futuras obras e ampliações não estarão isentas de novo EIV, de 
acordo com a legislação vigente.
 Daniela Zacardi  Arquiteta Urbanista Matrícula: 126.192-4
 Érica Moriconi Pacheco  Arquiteta Urbanista Matrícula: 28.740-7
 Ester Ishikawa Real  Arquiteta Urbanista 127.226-8
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 MARCIO RODRIGO BARBUTTI 

 COORDENADOR EIV-RIV/SEPLURB 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA E INTIMAÇÃO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO - DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 

 A Diretoria do Departamento de Controle Urbano e a Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo tornam públicos os atos adminis-
trativos (Auto de Infração e Multa - AIM e Intimação - Int.) praticados nos termos da Lei Municipal nº 11.749, de 13 de novembro de 2003, e dá ciência deles aos interessados 
relacionados a seguir:

PROTOCOLO CÓDIGO CARTOGRÁ-
FICO RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ ENDEREÇO

Nº DO ATO 
ADMINIS-
TRATIVO

DATA DA 
AUTUAÇÃO

CAPITU-
LAÇÃO 

LEGAL DA 
INFRA-

ÇÃO

CAPITULA-
ÇÃO LEGAL 
DA PENALI-

DADE
VALOR

ANO 
REF 
UFIC

QUANT. 
DE 

UFICS

2012/11/13949 3423.21.79.0163.01001
FIRENZO COMÉR-

CIO DE SEMIJÓIAS, 
BIJUTERIAS E PRE-

SENTES LTDA.
03.301.683/0001-05

RUA AMÉRICO 
BRASILIENSE, 486 

– CAMBUÍ

AIM 5158 15/08/2017 
(*1)

ART. 1º

INCISO II – 
ART. 22 R$ 3.329,70 2017 1000

INT. 11873 15/08/2017 
(*2) ___ ___ ___ ___

2013/10/38215 3421.43.93.0303
CESARPARK – ES-

TACIONAMENTO E 
COM. ACESSÓRIOS 

LTDA.
71.792.626/0001-26 RUA OLAVO BI-

LAC, 187 – CAMBUÍ

AIM 4898 10/07/2017 
(*1)

ART. 1º

INCISO II – 
ART. 22 R$ 3.329,70 2017 1000

INT. 12169 10/07/2017 
(*2) ___ ___ ___ ___

Observações:
(*1) Prazo para interpor recurso: 30 (trinta) dias corridos, a contar da presente data.
(*2) Prazo para interpor recurso: 03 (três) dias úteis, a contar da presente data.
 

 Campinas, 08 de agosto de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
 VERA RITA DE FREITAS 

 COORDENADORA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
  

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV 

  DEFERIDO
 PROT. 2020/11/8557 AMIC - AMIGOS DA CRIANÇA CENTRO ESPÍRITA FÉ E AMOR
ARQUIVE-SE, CONFORME SOLICITADO PELO INTERESSADO.
 COMPAREÇA O INTERESSADO PARA CIÊNCIA DO PARECER À FL. 95.
OBS.: DEVIDO AO PROBLEMA DO COVID-19, APÓS PUBLICAÇÃO SERÁ ENVIADA CÓPIA 
DO PARECER POR E-MAIL AO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO REFERIDO EIV, EVITANDO 
ASSIM DESLOCAMENTOS ATÉ A PREFEITURA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL
 PROT. 2019/11/17485 FRASSON ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 MARCIO RODRIGO BARBUTTI 

 COORDENADOR EIV-RIV/SEPLURB 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO    
 DEFERIDO 
PROT. 20/11/4196 - OLIMPIO MIRANDA NETO

 COMPAREÇA O INTERESSADO 
PROT. 20/11/3850 - JOSEMAR PUERARI

 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 ENGº SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO   
 De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Ofi cial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:

Marcos Eduardo da Silva, matrícula: 29471-3
Referente: aposentadoria por invalidez
Conclusão: respondido. JMO: 348/19

Maria do Carmo de Castro Alves, matrícula: 103.302-6
Referente: aposentadoria por invalidez
Conclusão: respondido. JMO: 395/19 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 COMUNICADO   
 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 
José Paulino - 13  99  / 5 º andar Ed. Arcadas 
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José Augusto Souza Santos, matrícula: 961400
Dia: 23/09/20 (4ª feira) às 9:00hs.

Rosendo Augusto Galvão Neto, matrícula: 120075-5
Dia: 23/09/20 (4ª feira) às 9:30hs.

katia Aparecida Correa Paula, matrícula: 642266
Dia: 23/09/20 (4ª feira) às 10:00hs.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 001/2019) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos  comunica  o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato 
relacionado abaixo:

CARGO: SUPERVISOR EDUCACIONAL
Nome: SABRINA ZANCHIN
Avaliação Médica: APTO 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2016) 

 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: VICE - DIRETOR
Nome: ANA MARIA DE CAMARGO MILANI
Avaliação Médica: APTO

Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL
Nome: HELIO DE SOUZA PESCI
Avaliação Médica: APTO
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO 
  

 PORTARIA N° 94169/2020 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ALFREDO POMPEO DO AMARAL, 
SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 

Conceder ao servidor ALFREDO POMPEO DO AMARAL, matrícula 35609-3, RG 
11.97.911-3, CPF 0015.859.488-61 , PASEP 1.081.550.529-6 , aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de  DENTISTA, 
Grupo J, Nível 3, Grau C , com jornada de trabalho de  36 horas semanais, de acor-
do com os elementos constantes do protocolado nº  2014/25/128 e no SEI processo 
nº CAMPREV.2020.00000903-98. 

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

 Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020 
  PORTARIA N° 94170/2020  

 DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE CRISTIANA CASTRO SANTOS BRO-
DERHAUSEN , SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

Conceder a servidora CRISTIANA CASTRO SANTOS BRODERHAUSEN, ma-
trícula 64200-2, RG 18.672.231-X, CPF 155.816.128-70 , PASEP 1.241.507.728-5 , 
 aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais 
(redutor do magistério),  no cargo de Professor de Educação Básica I, Subgrupo 
D-A, Nível 4, Grau E ,  com jornada de trabalho de 32 horas semanais, de acordo 
com os elementos constantes do protocolado nº  2019/25/2054 e no SEI processo nº 
  CAMPREV.2020.00000926-84.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94171/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ELAINE REGINA CASSAN   , SERVIDO-
RA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  .  

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora ELAINE REGINA CASSAN, matrícula 641987, RG 
18.264.621-X, CPF 137.733.958-09 , PASEP 1.228.527.195-8,  aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos integrais (redutor do ma-
gistério), no cargo de Professor Educação Básica I, Subgrupo D-A, Nível 6, 
Grau C ,  com jornada de trabalho de 32 horas semanais, de acordo com os ele-
mentos constantes do protocolado nº  2016/25/3766 e no  SEI processo nº    CAM-

PREV.2020.00000908-01.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
 PORTARIA N° 94172/2020 

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ELISABETE FERNANDES PERA   , SER-
VIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  .  

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora ELISABETE FERNANDES PERA, matrícula 102460-4, 
RG 7.723.702-X, CPF 262.827.708-58 , PASEP 1.699.757.100-0,  aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais (redutor do ma-
gistério), no cargo de Professor de Educação Básica I, Subgrupo D-A, Nível 4, 
Grau B ,  com jornada de trabalho de 32 horas semanais, de acordo com os ele-
mentos constantes do protocolado nº  2019/25/2300 e no  SEI processo nº    CAM-
PREV.2020.00000916-11.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020
 PORTARIA N° 94173/2020 

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ISMAEL MARTINS, SERVIDOR LOTA-
DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  .  
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente.
 RESOLVE 

  Conceder ao servidor ISMAEL MARTINS, matrícula 103853-2, RG 25.950.828-
7, CPF 138.896.608-51 , PASEP 1.227.439.219-8, a posentadoria por invalidez, 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no cargo de  Auxiliar de 
Enfermagem, Grupo C, Nível 2, Grau C, com jornada de trabalho de  36 horas 
semanais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº  2019/25/2975 
e no SEI processo nº  CAMPREV.2020.00000937-37. 

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

 Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020, 
  PORTARIA N° 94174/2020  

 DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE JANE DE OLIVEIRA FARIA , SER-
VIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

Conceder a servidora JANE DE OLIVEIRA FARIA, matrícula 111664-9, RG 
7.473.487-8, CPF 759.013.408-25 , PASEP 1.043.048.053-6 ,  aposentadoria volun-
tária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição,  no cargo 
de Professor de Educação Básica II, Subgrupo D-A, Nível 5, Grau B ,  com jornada 
de trabalho de 32 horas semanais, de acordo com os elementos constantes do pro-
tocolado nº  2013/10/26766 e no  SEI processo nº    CAMPREV.2020.00000918-74.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94175/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE JOSE ALOISIO BITTENCOURT, 
SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  .  
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente.
 RESOLVE 

  Conceder ao servidor JOSE ALOISIO BITTENCOURT, matrícula 36118-6, RG 
640.084-9, CPF 001.064.388-59 , PASEP 1.215.674.509-0, a posentadoria voluntá-
ria por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de  MÉDICO 
- GERAL, Grupo K, Nível 1, Grau C, com jornada de trabalho de  36 horas sema-
nais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº  1998/0/62529 e no 
SEI processo nº  CAMPREV.2020.00000909-83. 

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

 Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020 
  PORTARIA N° 94176/2020  

 DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE JOSE LIMA, SERVIDOR LOTADO 
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS .
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente.
 RESOLVE 

Conceder ao servidor JOSE LIMA, matrícula 90698-0, RG 16.805.984-8, CPF 
195.588.378-57 , PASEP 1.216.702.911-1 , aposentadoria voluntária por tempo de 
contribuição, com proventos integrais, no cargo de  Agente de Apoio Operacional, 
Grupo A, Nível 1, Grau E , com jornada de trabalho de  36 horas semanais, de 
acordo com os elementos constantes do protocolado nº  2015/10/52701 e no SEI 
processo nº  CAMPREV.2020.00000930-61. 

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

 Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020 
  PORTARIA N° 94177/2020  
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 DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE JUSSARA RUBIA CORDEIRO , SER-
VIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

Conceder a servidora JUSSARA RUBIA CORDEIRO, matrícula 54444-2, RG 
14.473.454-0, CPF 068.510.988-73 , PASEP 1.207.756.028-4 ,  aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição, com proventos integrais (redutor do magisté-
rio),  no cargo de Professor de Educação Básica III - Matemática, Subgrupo D-B, 
Nível 2, Grau D ,  com jornada de trabalho de 40 horas semanais, de acordo com 
os elementos constantes do protocolado nº  2019/25/2616 e no  SEI processo nº 
   CAMPREV.2020.00000931-41.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94178/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARCIA DE OLIVEIRA GOMES 
DOS SANTOS   , SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO  .  

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora MARCIA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS, ma-
trícula 102408-6, RG 15.658.977-1, CPF 182.157.058-80 , PASEP 1.705.196.786-8, 
 aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais 
(redutor do magistério), no cargo de Professor de Educação Básica I, Subgrupo 
D-A, Nível 4, Grau D ,  com jornada de trabalho de 32 horas semanais, de acordo 
com os elementos constantes do protocolado nº  2000/0/64258 e no  SEI processo nº 
   CAMPREV.2020.00000933-11.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94179/2020  

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA MORAIS.

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

   Conceder a servidora MARIA APARECIDA MORAIS, matrícula 99983-0, RG 
17.381.158-9, CPF 110.747.078-18   , PASEP 1.227.967.998-3  ,  aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Técnico 
de Enfermagem, Grupo F, Nível 1, Grau D , com jornada de trabalho de 36 horas 
semanais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº  2019/25/2591 
e no  SEI processo nº    CAMPREV.2020.00000922-51.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94180/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA HELENA DOS SANTOS 
SANTANA   , SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO  .  

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora MARIA HELENA DOS SANTOS SANTANA, matrícula 
45.334-0, RG 12.870.506-1, CPF 051.307.698-05 , PASEP 1.206.733.044-8,  aposen-
tadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo 
de Auxiliar de Enfermagem, Grupo C, Nível 2, Grau B ,  com jornada de trabalho 
de 36 horas semanais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 
 2018/25/3642 e no  SEI processo nº    CAMPREV.2020.00000944-66.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94181/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE    MARIA RAIMUNDA TENORIO, 
SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  .  

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora MARIA RAIMUNDA TENORIO, matrícula 106385-5, RG 
20.350.169-X, CPF 155.814.738-11 , PASEP 1.704.195.694-4,  aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Monitor 
Infanto Juvenil I, Grupo D, Nível 1, Grau E ,  com jornada de trabalho de 32 horas 
semanais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº  2019/25/2938 
e no  SEI processo nº    CAMPREV.2020.00000917-93.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94182/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARINA BACCI SIMON   , SERVI-
DORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  .  

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora MARINA BACCI SIMON, matrícula 108286-8, RG 
15.689.683-7, CPF 125.359.028-18 , PASEP 1.703.468.026-2,  aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Vice 
- Diretor, Subgrupo E-C, Nível 2, Grau D ,  com jornada de trabalho de 36 horas 
semanais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº  2015/25/2176 
e no  SEI processo nº    CAMPREV.2020.00000921-70.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94183/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARTA SILVA SOARES   , SERVIDO-
RA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  .  

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora MARTA SILVA SOARES, matrícula 110588-4, RG 
22.479.325-1, CPF 170.322.361-36 , PASEP 1.703.223.613-6,  aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos integrais (redutor do ma-
gistério), no cargo de Professor de Educação Básica I, Subgrupo D-A, Nível 4, 
Grau D ,  com jornada de trabalho de 32 horas semanais, de acordo com os ele-
mentos constantes do protocolado nº  2014/60/3103 e no  SEI processo nº    CAM-
PREV.2020.00000938-18.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94184/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MAURA HESS JUNQUEIRA   , SER-
VIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  .  

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora MAURA HESS JUNQUEIRA, matrícula 119673-1, RG 
37.671.144-9, CPF 616.061.896-20 , PASEP 1.704.195.694-4,  aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Supervi-
sor Educacional, Subgrupo E-E, Nível 3, Grau B ,  com jornada de trabalho de 
36 horas semanais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 
 2011/10/27500 e no  SEI processo nº    CAMPREV.2020.00000923-31.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94185/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MESSIAS DA SILVA, SERVIDOR 
LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PES-
SOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS  .  
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente.
 RESOLVE 

  Conceder ao servidor MESSIAS DA SILVA, matrícula 966428, RG 172422991, 
CPF 102.396.308-66 , PASEP 1.088.163.215-2, a posentadoria voluntária por tem-
po de contribuição, com proventos integrais, no cargo de  Agente de Apoio Opera-
cional, Grupo A, Nível 1, Grau E, com jornada de trabalho de  36 horas semanais, 
de acordo com os elementos constantes do protocolado nº  2013/25/1901 e no SEI 
processo nº  CAMPREV.2020.00000940-32. 

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

 Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020 
  PORTARIA N° 94186/2020  

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE NILZA PEREIRA MARQUES DA 
SILVA.

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

 Conceder a servidora NILZA PEREIRA MARQUES DA SILVA, matrícula 
64664-4, RG 18.137941-7, CPF 068.895.678-54 , PASEP 1.089.959.233-0,  aposen-
tadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais,  no cargo 
de Telefonista, Grupo B, Nível 1, Grau D ,  com jornada de trabalho de 30 horas 
semanais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº  1997/0/37455 
e no  SEI processo nº    CAMPREV.2020.00000905-50.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94187/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ROSELI APARECIDA CIOLFI   , 
SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  .  
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O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora ROSELI APARECIDA CIOLFI, matrícula 107866-6, RG 
35.639.189-9, CPF 005.632.308-51 , PASEP 1.072.855.097-8,  aposentadoria volun-
tária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no cargo 
de Monitor Infanto Juvenil I, Grupo D, Nível 1, Grau A ,  com jornada de trabalho 
de 32 horas semanais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 
 2018/25/2453 e no  SEI processo nº    CAMPREV.2020.00000942-02.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94188/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE RUTH CECILIA DE ASSIS ARAU-
JO   , SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  .  

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora RUTH CECILIA DE ASSIS ARAUJO, matrícula 94218-
9, RG 13.057.036-9, CPF 016.995.158-83 , PASEP 1.080.259.992-0,  aposentado-
ria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de 
Monitor Infanto Juvenil I, Grupo D, Nível 1, Grau D ,  com jornada de trabalho 
de 32 horas semanais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 
 2019/25/2938 e no  SEI processo nº    CAMPREV.2020.00000941-13.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020    

  PORTARIA N° 941    89    /2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SILVANA MARIA TOME LEITE    , 
SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    .   

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

   Conceder a servidora SILVANA MARIA TOME LEITE, matrícula 62881-6, RG 
21.123.627-5, CPF 155.794.298-60   , PASEP 1.703.223.780-9  ,  aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Moni-
tor Infanto Juvenil I, Grupo D, Nível 1, Grau D , com jornada de trabalho de 
32 horas semanais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 
 2018/25/2816 e no  SEI processo nº    CAMPREV.2020.00000907-11.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94190/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SISSI MARIA DE ESTEFANO OYA-
MA   , SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  .  

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora SISSI MARIA DE ESTEFANO OYAMA, matrícula 99977-
6, RG 10.968.479-5, CPF 118.477.858-24 , PASEP 1.702.750.289-3,  aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Mé-
dico-Pediatria, Grupo K, Nível 2, Grau E ,  com jornada de trabalho de 36 horas 
semanais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº  2013/25/2811 
e no  SEI processo nº  CAMPREV.2020.00000927-65.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94191/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SOLANGE CASSIA PAGLIATTO 
DE LIZ DA SILVA   , SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO  .  

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

  Conceder a servidora SOLANGE CASSIA PAGLIATTO DE LIZ DA SILVA, 
matrícula 68688-3, RG 20.447.701-5, CPF 155.801.768-21 , PASEP 1.243.838.344-
7,  aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos in-
tegrais, no cargo de Professor de Educação Básica I, Subgrupo D-A, Nível 4, 
Grau C ,  com jornada de trabalho de 32 horas semanais, de acordo com os ele-
mentos constantes do protocolado nº  2019/25/520 e no  SEI processo nº    CAM-
PREV.2020.00000904-79.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020   
  PORTARIA N° 94192/2020  

   DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE WAGNER JACINTHO, SERVIDOR 
LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  .  

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente.
 RESOLVE 

  Conceder ao servidor VAGNER JACINTHO, matrícula 93937-4, RG 14.467.241-
8, CPF 029.606.958-28 , PASEP 1.072.114.725-6, a posentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de  Pintor de Obras, 
Grupo B, Nível 1, Grau D, com jornada de trabalho de  36 horas semanais, de 
acordo com os elementos constantes do protocolado nº  2019/25/2127 e no SEI 
processo nº  CAMPREV.2020.00000943-85. 

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

 Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020 
  PORTARIA N° 94193/2020  

 DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE WAGNER MIGUEL MARTINS, 
SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente.
 RESOLVE 

Conceder ao servidor WAGNER MIGUEL MARTINS, matrícula 65496-5, RG 
57.788.210-7, CPF 346.335.886-72 , PASEP 1.062.369.832-0 , aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de  Auxiliar de 
Enfermagem, Grupo C, Nível 3, Grau C , com jornada de trabalho de  36 horas se-
manais, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº  2010/10/34572 
e no SEI processo nº  CAMPREV.2020.00000928-46. 

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

 Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020 
  PORTARIA N° 94194/2020  

 DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE WALQUIRIA EVANGELISTA GHI-
RELLO , SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO.

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu car-
go e, pela presente

 RESOLVE 

Conceder a servidora WALQUIRIA EVANGELISTA GHIRELLO, matrícula 
110495-0, RG 1.657.427-1, CPF 129.588.638-32 , PASEP 1.217.193.174-6 ,  aposen-
tadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais (redutor 
do magistério),  no cargo de Professor Educação Básica I, Subgrupo D-A, Nível 
4, Grau D ,  com jornada de trabalho de 32 horas semanais, de acordo com os 
elementos constantes do protocolado nº  2003/10/8946 e no  SEI processo nº    CAM-
PREV.2020.00000915-21.   

As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município 
de Campinas - CAMPREV.

   Esta portaria entra em vigor a partir de 01/08/2020

 PORTARIA N.° 94195/2020 
  

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o SEI PMC. 2020.00045645-13, pelo presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 23/092020, o item da portaria nº 91570/2019, que nomeou o ser-
vidor HELIO CESAR GOMES, matrícula nº 90644-1, para exercer o cargo em comis-
são de Subprefeito, junto a Subprefeitura do Campo Grande, da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos.
Exonerar a partir de 23/09/2020, o Sr. LUIZ DOMINGOS TOLEDO, matrícula nº 
125255-0, do cargo em comissão de Assessor Departamental nível V, junto à Admi-
nistração Regional 8, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Revogar a partir de 23/09/2020, o Sr. MARCOS ANTONIO MALACHIAS JUNIOR, 
matrícula 135442-6, do cargo em comissão de Assessor Departamental nível IX, junto 
à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear a partir de 23/092020, o Sr. MARCOS ANTONIO MALACHIAS JUNIOR, 
matrícula 135442-6, para exercer o cargo em comissão de Subprefeito, junto a Subpre-
feitura do Campo Grande, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Revogar a partir de 23/092020, o item da portaria nº 93997/2020, que nomeou o ser-
vidor JOSE APARECIDO FERREIRA, matrícula nº 96548-0, para exercer o cargo 
em comissão de Chefe de Setor, junto ao Setor do Parque Ferdinando Tilli, da Coor-
denadoria Setorial de Bosques e Parques, do Departamento de Parques e Jardins, da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Exonerar a partir de 23/09/2020, a Sra ELAINE APARECIDA SIVI MACHADO, 
matricula nº 136477-4, do cargo em comissão de Assessor Superior nível VI, junto à 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Nomear a partir de 23/09/2020, o Sr. THIAGO DE MORAES FERRARI, RG 
11.107.262-1, para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial, junto à Secre-
taria Municipal de Educação.
Nomear a partir de 23/09/2020, o Sr. EVERTON ALEXANDRE RODRIGUES DE 
SOUZA, RG 41.600.411-8, para exercer o cargo em comissão de Assessor Departa-
mental nível IX, junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear a partir de 23/09/2020, COLEMAR DA SILVA DO NASCIMENTO, RG 
24.940.303-1, para exercer o cargo em comissão de Assessor Departamental nível IX, 
junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear a partir de 23/09/2020, o Sr. JOSE HENRIQUE SANT’ANA, RG 17.761.934-
X, para exercer o cargo em comissão de Assessor Departamental nível V, junto à Se-
cretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Nomear a partir de 23/09/2020, o servidor JOSE GENESIO SILVEIRA DOS SAN-
TOS, matrícula nº 91102-0, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto 
ao Setor do Parque Ferdinando Tilli, da Coordenadoria Setorial de Bosques e Parques, 
do Departamento de Parques e Jardins, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear a partir de 23/09/2020, o Sr. SERGIO DE BRITO PEREIRA FIGUEIRA, RG 
4.121.394-3, para exercer o cargo em comissão de Assessor Superior nível VI, junto à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo.
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 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE 

À SAÚDE comunica: 

 Processo SEI nº2020.00031412-52
  Interessado:  GODOY & MARQUES ESMALTERIA S/S LTDA
A Vigilância Sanitária de Campinas - Setor de Vigilância Sanitária de Produtos de 
Interesse à Saúde, por motivo de não confi rmação eletrônica do recebimento, dá CI-
ÊNCIA do Auto de imposição de Penalidade nº2810884, lavrado em 24/08/2020, à 
empresa GODOY & MARQUES ESMALTERIA S/S LTDA, Nome Fantasia: CLUBE 
DO CORPO ESMALTERIA E SPA, inscrita no CNPJ sob nº 22.264.201/0001-39, 
endereço: Rua Rafael Sampaio, 296, Vila Rossi, em Campinas-SP, atividade de Cabe-
leireiro / Manicure / Pedicure / Atividades de estética, que DETERMINA A PENA-
LIDADE DE MULTA no valor de 400 (quatrocentas) UFICs, conforme disposto no 
Artigos 110, 111, 122 inciso XX, todos da Lei Estadual 10.083/98 c/c artigo 5.º do 
Decreto Municipal 20.951/20.
O INFRATOR PODERÁ APRESENTAR RECURSO DO AUTO DE IMPOSIÇÃO 
DE PENALIDADE NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS. QUANDO NA PENALIDADE 
DE MULTA, A NÃO APRESENTAÇÃO DE RECURSO IMPLICA NA NECESSI-
DADE DE PAGAMENTO DA MULTA NO MESMO PRAZO CITADO.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS DE INTERESSE 

À SAÚDE comunica: 

  PROTOCOLO: PMC.2020.00033074-10 
 INTERESSADO:  CLARIQ PRODUTOS PARA HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS LTDA 
 CNPJ/ CPF:  37.111.541/0001-05 
 ASSUNTO:  LICENÇA SANITÁRIA INICIAL
" I NDEFIRO   A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL PARA A ATIVIDADE DE COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, SEM ARMAZENAMENTO - CNAE 4646-0/02 
E A ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES SATIS-
FATÓRIAS DE FUNCIONAMENTO PARA A ATIVIDADE PLEITEADA, UMA VEZ QUE NÃO COM-
PROVA QUE OS TERCEIROS CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DE ARMAZENAMENTO E 
TRANSPORTE POSSUEM TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DE REGULARIDADE SANI-
TÁRIA PERANTE OS ÓRGÃOS DE COMPETÊNCIAS." 

 PROTOCOLO: PMC.2020.00034348-61 
 INTERESSADO:  LIRAN TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 
 CNPJ/ CPF:  03.580.765/0001-36 
 ASSUNTO:  DEFESA/RECURSO
 DEFERIDO  O PEDIDO DE  DESINTERDIÇÃO  DA EMPRESA 

 PROTOCOLO: PMC.2020.00009712-46 
 INTERESSADO:  RAIA DROGASIL S/A - FILIAL 1254 
 CNPJ/ CPF:  61.585.865/2050-47 
 ASSUNTO:  BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE JULIA PIZOLATO D' ABRUZZO, CRF 
N°83.023 CPF 397.105.338-60. 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: PMC.2020.00001871-20 
 INTERESSADO:  RAIA DROGASIL S/A
 CNPJ/ CPF:  61.585.865/2050-47
 ASSUNTO:  BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE RODRIGO PECANHA 
DO COUTO, CRF N° 68.217
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: PMC.2020.00000363-42 
 INTERESSADO:  RAIA DROGASIL S/A
 CNPJ/ CPF:  61.585.865/2050-47
 ASSUNTO:  ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE RODRIGO PECA-
NHA DO COUTO, CRF N° 68.217
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: PMC.2020.00037443-81 
 INTERESSADO:  MEDICALCAMP EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA 
 CNPJ/ CPF:  03.738.947/0001-92 
 ASSUNTO:  DEFESA/RECURSO

"  INDEFIRO   A PRESENTE DEFESA E   MANTENHO   O AUTO DE INFRAÇÃO (AI) Nº  2711553  , RECE-
BIDO EM 27/07/2020" 

 PROTOCOLO: PMC.2020.00026489-65 
 INTERESSADO:  DROGARIA PRACA CAPITAL DE CAMPINAS LTDA
 CNPJ/ CPF:  15.758.707/0002-10
 ASSUNTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA
 INDEFERIDO  

 PROTOCOLO: PMC.2020.00004483-73 
 INTERESSADO: NEOMEX HOSPITALAR LTDA 
 CNPJ/ CPF:  02.809.310/0001-87 
 ASSUNTO:  LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
 INDEFERIDO  

 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 

  PROTOCOLO: PMC.2020.00028320-31 
 INTERESSADO:  RENATA MARIOTTO CLINICA MEDICA LTDA 
 CNPJ/ CPF:  33.393.655/0001-26 
  ASS    U    NTO:    DEFESA/RECURSO
  INDEFERIDO   POR INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROMETAM A LEGALIDADE DO 
ATO ADMINISTRATIVO E POR TER SIDO CONSTATADO QUE A AUTUADA NÃO POSSUI LICEN-
ÇA SANITÁRIA PARA A ATIVIDADE EXERCIDA, CONFORME PORTARIA CVS 01/2020. 

 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 

  PROTOCOLO: PMC.2020.00040637-27 
INTERESSADO: S.D.I. SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA
CNPJ/ CPF: 06.976.783/0001-20
ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
INDEFERIDO. NÃO FORAM OBSERVADOS ELEMENTOS QUE COMPROMETAM A LEGALIDADE 
DO ATO ADMINISTRATIVO. MANTENHO A PENALIDADE APLICADA.

 PROTOCOLO: PMC.2020.00040917-71 
INTERESSADO: CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA - DIAGMED
CNPJ/ CPF: 67.167.387/0001-46
ASSUNTO: DEFESA/RECURSO
INDEFERIDO POR NÃO TEREM SIDO APRESENTADOS ELEMENTOS QUE COMPROMETAM A 
LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA comunica: 

  PROTOCOLO: PMC.2020.00043289-68 
INTERESSADO: MESTRIA EVENTOS E BUFFET LTDA
CNPJ/ CPF: 28.363.058/0001-19
ASSUNTO:  DEFESA/RECURSO 
 INDEFIRO  A PRESENTE DEFESA E  MANTENHO  O AUTO DE INFRAÇÃO (AI) Nº115/20, RECEBI-
DO EM 04/07/2020.

 PROTOCOLO: PMC.2020.00044309-08 
INTERESSADO: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA
CNPJ/ CPF: 22.685.030/0031-37
ASSUNTO:  DEFESA/RECURSO 
 TORNA-SE   NULA A PUBLICAÇÃO DE CIÊNCIA DO AIP 2837886 LAVRADO EM 01/09/2020 E PU-
BLICADO EM DOM EM 03/09/2020.
 INDEFIRO  A DEFESA SOB PROTOCOLO Nº PMC.2020.00044309-08E  MANTENHO  O AUTO DE IN-
FRAÇÃO (AI) Nº 308/20, RECEBIDO EM 06/08/2020.

 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO 

 COORDENADORA 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA 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 de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da obrigação constituída na LEI 11.455 -2002 - ARTIGO 1º - § 1º, estabelecendo-se que devam 
executar a LIMPEZA TERRENOS no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e adoção 
de medidas previstas nos citados diplomas legais.

PROTOCOLO CÓDIGO CARTO-
GRÁFICO RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ ENDEREÇO

Nº DO ATO 
ADMINIS-
TRATIVO

DATA DA 
AUTUAÇÃO

CAPITU-
LAÇÃO 
LEGAL 

DA 
INFRA-

ÇÃO

CAPITULA-
ÇÃO LEGAL 
DA PENALI-

DADE
VALOR

ANO 
REF 
UFIC

QUANT. 
DE 

UFICS

2012/11/13949 3423.21.79.0163.01001
FIRENZO COMÉRCIO DE 

SEMIJÓIAS, BIJUTERIAS E 
PRESENTES LTDA.

03.301.683/0001-05
RUA AMÉRICO 

BRASILIENSE, 486 
– CAMBUÍ

AIM 5158 15/08/2017 
(*1)

ART. 1º

INCISO II – 
ART. 22

R$ 
3.329,70 2017 1000

INT. 11873 15/08/2017 
(*2) ___ ___ ___ ___

2013/10/38215 3421.43.93.0303
CESARPARK – ESTACIONA-

MENTO E COM. ACESSÓRIOS 
LTDA.

71.792.626/0001-26
RUA OLAVO 
BILAC, 187 – 

CAMBUÍ

AIM 4898 10/07/2017 
(*1)

ART. 1º

INCISO II – 
ART. 22

R$ 
3.329,70 2017 1000

INT. 12169 10/07/2017 
(*2) ___ ___ ___ ___

 

 Campinas, 18 de setembro de 2020 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

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

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 
 PMC.2018.00030452-62
Interessada: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
À vista das informações existentes neste protocolado, da solicitação desta Pasta pro-
cesso PMC.2020.00036893-47, bem como dos pareceres, documentos 2910136 e 
2917741, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, demonstrativos da necessidade e da 
ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
1. O aditamento contratual em 25% (vinte e cinco por cento) do lote 01, Termo de 
Contrato 154/2019 - celebrado com a empresa LITUCERA Limpeza e Engenharia 
Ltda. - Prestação de serviços de manutenção contínua de áreas verdes.
2. A despesa decorrente, no valor total de R$ 2.579.999,59 (dois milhões, quinhentos 
e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos).
3. À Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ para a formalização do 
Termo Contratual próprio, e após, retornem os autos a este Gabinete para as demais 
providências e acompanhamento.
 

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:2020000658 
 Interessado: VB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BOMBAS DE VÁCUO LTDA 

A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
- Prestar esclarecimentos sobre a área construída da empresa, pois há divergências en-
tre os valores expostos na licença ambiental a ser renovada e planta aprovada (314,50 
m²) e carnê de IPTU (438,03 m²);
- Inserir o número do empreendimento no campo Endereço da aba Empresa do sis-
tema;
- Declaração de enquadramento da empresa e a declaração do cumprimento das exi-
gências técnicas devem ser atualizadas (os documentos anexos são referentes ao ano 
de 2016);
- Corrigir as abas do sistema Resíduos Sólidos e Disposição Final, de modo a constar 
os mesmos resíduos em ambas;
- Apresentar documentos comprobatórios da coleta e destinação ambientalmente ade-
quada de todos os resíduos sólidos gerados pelo processo produtivo;
- CADRI válido para destinação dos resíduos perigosos, em atendimento à exigência 
técnica nº 02 da LO nº 5006857;
- Prestar esclarecimentos sobre o uso de água no processo produtivo da empresa, pois 
no balanço hídrico foi apresentado o valor de 0,05 m³/dia referente ao uso industrial;
- Relatório fotográfi co com legendas explicativas dos seguintes pontos: área interna da 
produção com destaque para os principais maquinários, estoque das matérias-primas e 
produtos, local de armazenamento dos resíduos sólidos e produtos químicos, setor de 
pintura e área externa com destaque para o sistema de drenagem pluvial.

Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor entrar em contato com a técni-
ca através do e-mailcarla.camarneiro@campinas.sp.gov.br 

 Campinas, 21 de setembro de 2020 
 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 ENGENHEIRA AMBIENTAL 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:2020000623
Interessado:CARGILL AGRICOLA S A 

Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sis-
tema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir 
da data desta publicação:

1-Laudo de Caracterização de Vegetação conforme Termo de Referência da Secretaria 
Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS), assina-
do por profi ssional habilitado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabi-
lidade Técnica (ART).
Conforme Decreto 18.705/2015 Anexo III -A item II- Documentos necessários para 
instrução de requerimento de supressão de vegetação e/ou intervenção em Áreas de 
Preservação Permanente (APP) vinculado aos Anexos I, II, III- Sg e IV:

Os documentos solicitados devem ser inseridos no campo de "Documentação com-
plementar". Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do e-mailluiz.fonseca@
campinas.sp.gov.br 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 LUIZ FERNANDO SOARES FONSECA 

 Engenheiro Agrônomo 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo LAO: 2020000664 
  Interessado: CEM Administração e Participações S/A. 

Em atendimento de sua solicitação número 2020000664, foi efetuada análise da docu-
mentação entregue. Segue relação dos documentos faltantes que deverão ser anexados 
no LAO:
- Declaração informando bota-fora: apresentar anuência do proprietário do local para 
onde a terra será destinada, informando o endereço, o volume de terra a ser recebido e 
assinaturas do Roberto e do proprietário do bota fora;
- Contrato Social ou Estatuto;
- Assinatura do responsável técnico no Projeto Básico de Terraplenagem;
- Comprovante de endereço para Pessoa Jurídica;
- Projeto de drenagem ao longo da intervenção em planta e assinado;
- Assinatura do responsável técnico no Projeto Simplifi cado do Empreendimento;
- Memorial assinado e com os anexos citados;
- Alvará de demolição das construções existentes nos lotes.

Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mail rafaela.lancone@campinas.sp.gov.br. 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 RAFAELA BONFANTE LANÇONE 

 GEÓLOGA 

 CONSELHO DIRETOR DO PROAMB 

 BALANÇO FINANCEIRO DO PROAMB   
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 Campinas, 15 de setembro de 2020 
 CARLOS ALBERTO GREGIO DE OLIVEIRA 

 Coordenador Executivo de Suporte aos Conselhos e Fundos Municipais - Contador SP-294666/O-5  

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE ADITAMENTO   
  Termo de Aditamento nº:  3306/20
 Contratante:   HM 13 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA  
 Contratada: Companhia de Habitação Popular de Campinas.
 Objeto: 5º Termo de Aditamento ao Contrato de Permissão de Uso do Cadastro de 
Interessados em Moradia da COHAB e Outras Avenças. 
 Data da Assinatura: 20/08/2020
 Protocolo SEI-COHAB nº:  2019.00001904-15  

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 ANTONIO ABREU DE LUCENA FILHO 

 Diretor Comercial Administrativo e Financeiro 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO   
 Aditamento nº 01 ao Contrato nº 038/2019 - Protocolo nº 107/2019 - Pregão Eletrôni-
co nº 012/2019 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: IRINEU VALENTIM TO-
NELOTTO - EPP  -  CNPJ nº 26.690.808/0001-31 - Objeto do Aditamento: acréscimo 
de quantitativo correspondente a 25% do valor inicialmente contratado (Lote 1) - Do 
Valor: R$ 1.359,60 - Data de assinatura: 21/09/2020. 
 

 DIVISÃO DE COMPRAS 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG 

 RATIFICAÇÃO 
  

  SEI HMMG.2020.00001237-41 
 RATIFICO  a contratação direta da empresa Philips Medical System Ltda, CNPJ 
58.295.213/0001-78, para aquisição de 01 (uma) Bobina p/ captação de Sinais, mo-
delo Sense XLTorsoCoil 1.5 T Mk2, no valor unitário de R$ 271.177,37 (duzentos 
e setenta e um mil, cento e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) e 01 (uma) 
Bobina Cardíaca ODU de Sinergia 1.5 T, modelo Sense Cardiac Coil 1.5 T ODU, com 
valor unitário de R$ 95.158,20 (noventa e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e 
vinte centavos), comfulcronoartigo25, I, da Lei 8.666/93, nos termos das justifi cati-
vas estampadas no presente processo, e a despesa decorrente, no valor total de R$ 
366.335,57 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta 
e sete centavos).
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar  
  

 EXTRATO   
  TERMO DE ADITAMENTO 
 Protocolo nº  2397/2018.  Modalidade:  Artigo 24, VIII, Lei 8.666/93.  Termo de 
Aditamento:  n°  160/2020.  Contratada : INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSO-
CIADOS S/A - IMA.  CNPJ:  48.197.859/0001-69.  Objeto : Contratação de empresa 
para prestação de serviço técnico de manutenção de equipamentos de informática. 
 Aditamento:  Supressão contratual de 16,51% sobre o valor total do contrato a partir 
da assinatura deste termo.  Valor do Contrato Atualizado:  R$ 1.046.922,60.  Assina-
tura : 15/09/2020.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar  
  

 PORTARIA DISCIPLINAR 94/2020 RMG   
 O Ilmo. Sr. Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emer-
gência e Hospitalar, no uso das atribuições que lhe foram conferidos pela Lei Comple-
mentar Municipal nº 191, de 09 de março de 2018, determina a instauração de Proces-
so Administrativo Disciplinar, para apuração da conduta funcional do(a) servidor(a), 
matrícula funcional nº12078-8, para apurar os fatos descritos no Protocolado nº SEI 
HMMG.2020.00001212-93, caracterizando ofensa aos artigos da Lei Municipal nº 
1.399/1955, nomeando os seguintes servidores para compor a Comissão de Proces-
sante:
- Messias Ulisses Falleiros de Oliveira - Presidente da Comissão;
- Osmar Lopes Júnior - membro;
- Bruno Verzani Lima de Almeida - membro.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2020 
 PROCESSO N° HMMG.2020.00000725-78 
 OFERTA DE COMPRA N° 824410801002020OC00032 
 OBJETO:  Registro de preço para fornecimento de materiais para cirurgia vascular 
e proctologia Enxerto aramado e Outros, em regime de consignação,  padronizados 
pela tabela SUS .
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03 e nas observações feitas pela Área Técnica e pela 
Senhora Pregoeira resolvo:
 HOMOLOGAR   o   Pregão Eletrônico nº 048/2020  e adjudicar o objeto em epígrafe, 
as empresas abaixo especifi cadas:
 - MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA,  para os 
itens 01 (R$ 1.195,00) e 02 (R$ 1.893,70).
 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 
HOSPITALARES LTDA,  para o item 04 (R$ 1.033,00).
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de cor-
reio eletrônico, arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do re-
presentante legal da empresa, para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, 
através de sedex no prazo de três dias corridos ou pessoalmente no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico (e-mail), encaminhado 
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à Rede Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo do 
Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 
340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO   
  Pregão nº 131/2020: Empresa: Sellbrim Confecções E Comércio Do Vestuário e 
Acessórios LTDA, CNPJ n. 33.993.442/0001-35 . Preço Unitário Registrado; Objeto: 
Lote 02: bone brim cor azul marinho (fi scal) R$ 12,50; bone brim cor royal R$ 12,50; 
calca brim oper azul /amarelo 38 c/refl etivo R$ 40,00; calca brim oper azul /amarelo 
40 c/refl etivo R$ 40,00; calca brim oper azul /amarelo 42 c/refl etivo R$ 41,00; calca 
brim oper azul /amarelo 44 c/refl etivo R$ 42,00; calca brim oper azul /amarelo 46 c/
refl etivo R$ 42,00; calca brim oper azul /amarelo 48 c/refl etivo R$ 42,00; calca brim 
oper azul /amarelo 50 c/refl etivo R$ 42,00; calca brim oper azul 38 R$ 40,00; calca 
brim oper azul 40 R$ 39,00; calca brim oper azul 42 R$ 40,00; calca brim oper azul 44 
R$ 42,00; calca brim oper azul 46 R$ 41,00; calca brim oper azul 48 R$ 40,00; calca 
brim oper azul 58 R$ 40,00; camisa brim oper mang cur azul /amarelo 01 c/refl etivo 
R$ 44,00; camisa brim oper mang cur azul /amarelo 03 c/refl etivo R$ 44,00; camisa 
brim oper mang cur azul /amarelo 04 c/refl etivo R$ 47,10; camisa brim oper mang cur 
azul/amarelo 05 c/refl etivo R$ 45,00; camisa brim oper mang cur azul /amarelo 06 c/
refl etivo R$ 44,00; camisa brim oper mang cur azul 01 R$ 34,00; camisa brim oper 
mang cur azul 03 R$ 34,20; camisa brim oper mang cur azul 04 R$ 34,20; camisa brim 
oper mang cur azul 05 R$ 34,00; camisa brim oper mang long azul /amarelo 02 c/
refl etivo R$ 45,50; camisa brim oper mang long azul /amarelo 03 c/refl etivo R$ 45,00; 
camisa brim oper mang long azul /amarelo 04 c/refl etivo R$ 45,00; camisa brim oper 
mang long azul /amarelo 05 c/refl etivo R$ 45,00; camisa brim oper mang long azul /
amarelo 06 c/refl etivo R$ 45,00; camisa brim oper mang long azul /amarelo 07 c/refl e-
tivo R$ 45,00; camisa brim oper mang long azul 02 R$ 45,00; camisa brim oper mang 
long azul 03 R$ 42,00; camisa brim oper mang long azul 04 R$ 42,00; camisa brim 
oper mang long azul 05 R$ 45,00. Ata Registrada: 16/09/2020; vigência: 12 meses.
 Pregão nº 150/2020: Empresa: ZRA Brasil Cosméticos Ltda EPP, CNPJ n. 
24.805.984/0001-46 . Preço Unitário Registrado; Objeto: Lote 01: álcool antisséptico 
gel 70% FR 400 a 500 ml de mesa R$ 4,30; Gel higienizador mãos 800 ml R$ 4,90. 
Ata Registrada: 21/09/2020; vigência: 06 meses.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2020/171  - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE BOMBA REAU-
TOESCORVANTE PARA ETE PIÇARRÃO EM SUBSTITUIÇÃO À EXISTENTE. 
Recebimento das propostas até às 8h do dia 6/10/2020 e início da disputa de preços 
dia 6/10/2020 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.
licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) 
e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 RESUMO DE ADITAMENTO   
  Aditamento n. 04 ao Contrato n. 2017/6513 ; PRE 140/2017. Contratada:  L.A. Bri-
zolla Transportes EPP , CNPJ: 10.781.742/0001-55. Objeto: locação guindaste hi-
dráulico. Objeto: supressão do Item 1, correspondente a 53,71% do total. Prorrog. Vig: 
12 meses a partir de 21/09/2020. Valor: R$ 61.600,00. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
  

 CARTA DIVULGAÇÃO - CSA Nº 023-AMI 
 QUALIFICAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 A SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SA-
NASA vem, através da presente, informar aos fabricantes/fornecedores nacionais e 
internacionais, que tenham interesse em participar de processos licitatórios para for-
necimento de materiais estratégicos pertencentes aos segmentos de mercado abaixo 
relacionados, que a SANASA iniciou o processo de Qualifi cação de Materiais e Equi-
pamentos, que estará permanentemente aberto, onde os procedimentos necessários 
para obtenção do Atestado de Capacidade Técnica - ACT estão disponíveis no site da 
SANASA. 
http://www.sanasa.com.br - menu: Compras, Licitações e Fornecedores - Qualifi cação 
de Materiais e Equipamentos
 Contato: Eng.º Oséias Nery 
 Telefone:  +55(19) 3735-5582 / 3735-5242 / 98455-0401
 E-mail:  oseias.nery@sanasa.com.br; 
 SEGMENTOS DE MERCADO 
 Materiais classe A 
 I.   FERRO FUNDIDO DUCTIL  
ü  Tubo Ferro Fundido K7e K9 Ponta Bolsa - Água - NBR 7675 
ü  Tubo Ferro Fundido K7 e K9 Ponta Bolsa - Esgoto - NBR 15420  
ü  Tubo Ferro Fundido Flangeado - Água e Esgoto - NBR 7560 
ü  Conexões Ferro Fundido - Água e Esgoto - NBR 7675 - NBR 15420 
ü  Válvula Gaveta Ferro Fundido Cunha Emborrachada (BJE/FLG) - ABNT 
14968  
ü  Tampão Ferro Fundido Dúctil - NBR 10160:  
 II.   TUBOS POLIETILENO - PE 
ü  Tubo Para Ramal Predial de Água PE 80 - NBR 15561 
ü  Tubo PE 100 PN 10 SDR 17 - Água e Esgoto - NBR 15561  
ü  Tubo PE 100 PN 12,5 SDR 13,6 - Água e Esgoto - NBR 15561  
 III.   TUBOS PVC 
ü  Tubo PVC PBA 1 MPA JEI/JERI - NBR 5647-1: 
ü  Tubo PVC OCRE Parede Maciça JEI/JERI - NBR 7362-1: 
ü  Tubo PVC DEFOFO JEI/JERI 1MPA - NBR 7665: 
ü  Tubo PVC-O PN 12,5/PN 16 JEI/JERI - Água e Esgoto - NBR 15750  
 IV.   CONEXÕES KIT CAVALETE 
ü  Cotovelo PVC AZUL - NBR 5648 - SAN.A.IN.PR 58 
ü  Porca PVC AZUL com inserto metálico - NBR 8194 - SAN.A.IN.PR 29 
ü  Registro PVC adaptador de PEAD - NBR 11306 - SAN.A.IN.PR 57  
ü  Tubete PVC (curto e longo) - NBR 8194 - SAN.A.IN.PR 29 
 V.   CONEXÕES PE - PP  
ü  TÊ de Serviço Articulado - NBR 15803 
ü  Adaptador macho POLIPROPILENO - NBR 15803 
ü  União POLIPROPILENO - NBR 15803 

 VI.   CAIXA PROTEÇÃO MEDIDOR DE ÁGUA - POLICARBONATO 
ü  Caixa Proteção Medidor DN 0020 - Policarbonato - SAN.A.IN.NA 49 
 VII.   MEDIDOR ÁGUA VOLUMÉTRICO  
ü  Medidor água volumétrico (metal, composite) DN 20 - SAN.T.IN.NT 32 - NBR 
15538 
 Gerência de Logística de Materiais e Inspeção
  
  

 CARTA DIVULGAÇÃO - CSA Nº 023-AMI 
 QUALIFICAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

A SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SA-
NASA vem, através da presente, informar aos fabricantes/fornecedores nacionais e 
internacionais, que tenham interesse em participar de processos licitatórios para for-
necimento de materiais estratégicos pertencentes aos segmentos de mercado abaixo 
relacionados, que a SANASA iniciou o processo de Qualifi cação de Materiais e Equi-
pamentos, que estará permanentemente aberto, onde os procedimentos necessários 
para obtenção do Atestado de Capacidade Técnica - ACT estão disponíveis no site da 
SANASA.
http://www.sanasa.com.br - menu: Compras, Licitações e Fornecedores - Qualifi cação 
de Materiais e Equipamentos
 Contato: Eng.º Oséias Nery 
 Telefone:  +55(19) 3735-5582 / 3735-5242 / 98455-0401
 E-mail:  oseias.nery@sanasa.com.br; 
 SEGMENTOS DE MERCADO 
 Materiais classe C 
 I.   EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 
ü  Avental de raspa de couro  
ü  Capa de chuva com capuz  
ü  Luva de PVC cano longo 70 cm com forro  
ü  Luva de raspa de couro cano médio 
ü  Luva de vaqueta tipo petroleiro 
ü  Macacão protetor com capuz  
ü  Máscara descartável semifacial concha PFF2 
ü  Máscara semifacial descartável  
ü  Óculos de segurança (eletricista; ampla visão) 
ü  Protetor auricular (concha e plugue) 
 II.   MATERIAL ELÉTRICO 
ü  Cabo flexivel (cordão paralelo; plastichumbo; blindado tipo AF; flexível de 
controle; 0,6/1kV; PP 300V/500V; 450v/750V)  
ü  Abraçadeira de cunha 
ü  Relé fotoeletrônico e base 
ü  Botões a impulsão 
ü  Caixa de passagem de alumínio  
ü  Conjunto de ventilação e filtros (para painéis elétricos) 
ü  Haste de aterramento e grampo 
ü  Interruptor de fim de curso 
ü  Para-raios 
ü  Perfil U perfurado 
ü  Plugue e prolongador bipolar  
ü  Sinalizador aéreo 
ü  Sinalizador para painel 
ü  Tomadas 
ü  Eletroduto flexível revestido de PVC 
ü  Projetor de LED 
ü  Lâmpadas LED (E27; tubular) 
ü  Luminária para lâmpadas LED tubulares 
ü  Porta lâmpadas antivibratório para lâmpadas LED tubulares 
ü  Porta lâmpadas de porcelana 
 III.   FERRAMENTAS  
ü  Ferramentas em geral  
 IV.   MATERIAIS DIVERSOS 
ü  Lacre para Caixa de Proteção de Medidores de Água  
ü  Tubo PVC-U BRANCO Dupla Atuação  
ü  Tubo PVC-U MARROM Junta Soldável  
ü  Vareta e acessórios para desobstrução de rede de esgoto  
Gerencia de Logística de Materiais e Inspeção 

 PODER LEGISLATIVO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 (Publicado novamente por conter 
incorreções) 

  PROCESSO CMC-ADM-2020/00155 
 OBJETO : Contratação de empresas para agenciamento e intermediação do serviço 
de transporte terrestre para servidores, palestrantes e convidados e suas bagagens, a 
serviço da Câmara Municipal de Campinas, sob demanda, conforme as especifi cações 
e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, e nas observações feitas pelo Sr. 
Pregoeiro, resolvo  HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 13/2020 , bem como  AU-
TORIZO AS DESPESAS  para a empresa  KGA DESENVOLVIMENTO E TEC-
NOLOGIA EIRELI,  inscrita sob  CNPJ nº 24.784.257/0001-40,   com os respectivos 
preços totais  para o  GRUPO 01 (R$ 18.242,85), GRUPO 02 (R$ 28.077,05) e Grupo 
03 (R$ 2.576,40), no valor global de R$ 48.896,30 (Quarenta e oito mil, oitocentos 
e noventa e seis reais e trinta centavos). 
  
A empresa acima deverá aguardar o recebimento de notifi cação expedida pela Central 
de Contratos e Convênios da Câmara Municipal de Campinas.
 

 Campinas, 21 de setembro de 2020 
 MARCOS JOSÉ BERNARDELLI 

 Presidente da Câmara Municipal de Campinas 

 DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 19ª AUDIÊNCIA PÚBLICA   
 O Presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de 
Campinas convoca, nos termos do inciso VI do artigo 85 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Campinas cumulado com o Ato da Mesa nº 09/20, Audiência 
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Pública, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira, às 9h30, em 
Ambiente Virtual, através do Sistema de Deliberação Remota deste Poder Legislativo, 
para debater o seguinte projeto: 
PLC 42/2020, PROCESSO 232.783, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, 
QUE "DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS DE DO-
MÍNIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS OCUPADOS POR ORGANIZAÇÕES 
RELIGIOSAS PARA SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS EM ÁREAS VERDES 
OU INSTITUCIONAIS ".
Informa que a audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal 
digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simul-
tânea nas  fanpages  da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no 
 facebook,  e streaming  no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas 
no  youtube. 
Esclarece que a população poderá participar da audiência através de  link  disponível na 
capa do site www.campinas.sp.leg.br e pelo  w  hatsapp  nº (19) 97829.3776 e os verea-
dores poderão participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20. 
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 LUIZ CIRILO 

 Presidente da Comissão de Constituição e Legalidade 
  

 20ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 
  

 O Presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de 
Campinas convoca, nos termos do inciso I do artigo 85 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Campinas cumulado com o Ato da Mesa nº 09/20, Audiência 
Pública, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira, logo após o térmi-
no da 19ª Audiência Pública, em Ambiente Virtual, através do Sistema de Deliberação 
Remota deste Poder Legislativo, para debater o seguinte projeto: 
PLC 45/2020, PROCESSO 232.828, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, 
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 189, DE 08 DE 
JANEIRO DE 2019, QUE INSTITUI O PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO ".
Informa que a audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal 
digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simul-
tânea nas  fanpages  da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no 
 facebook,  e streaming  no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas 
no  youtube. 
Esclarece que a população poderá participar da audiência através de  link  disponível na 
capa do site www.campinas.sp.leg.br e pelo  w  hatsapp  nº (19) 97829.3776 e os verea-
dores poderão participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 LUIZ CIRILO 

 Presidente da Comissão de Constituição e Legalidade 
  

 21ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 
  

 O Presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de 
Campinas convoca, nos termos do inciso I do artigo 85 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Campinas cumulado com o Ato da Mesa nº 09/20, Audiência 
Pública, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira, logo após o térmi-
no da 20ª Audiência Pública, em Ambiente Virtual, através do Sistema de Deliberação 
Remota deste Poder Legislativo, para debater o seguinte projeto: 
PLC 40/2019 COM EMENDA, PROCESSO 230.662, DE AUTORIA DO PREFEI-
TO MUNICIPAL, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
189, DE 08 DE JANEIRO DE 2019, QUE INSTITUI O PLANO DIRETOR ESTRA-
TÉGICO".
Informa que a audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal 
digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simul-
tânea nas  fanpages  da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no 
 facebook,  e streaming  no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas 
no  youtube. 
Esclarece que a população poderá participar da audiência através de  link  disponível na 
capa do site www.campinas.sp.leg.br e pelo  w  hatsapp  nº (19) 97829.3776 e os verea-
dores poderão participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20. 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 LUIZ CIRILO 

 Presidente da Comissão de Constituição e Legalidade 
  

 22ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 
  

 O Presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de 
Campinas convoca, nos termos do inciso VI do artigo 85 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Campinas cumulado com o Ato da Mesa nº 09/20, Audiência 
Pública, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira, logo após o térmi-
no da 21ª Audiência Pública, em Ambiente Virtual, através do Sistema de Deliberação 
Remota deste Poder Legislativo, para debater o seguinte projeto: 
PLC 44/2020, PROCESSO 232.827, DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, 
QUE "DISCIPLINA O EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE 
SOCIAL - EHIS COHAB - E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
Informa que a audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal 
digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simul-
tânea nas  fanpages  da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no 
 facebook,  e streaming  no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas 
no  youtube. 
Esclarece que a população poderá participar da audiência através de  link  disponível na 
capa do site www.campinas.sp.leg.br e pelo  w  hatsapp  nº (19) 97829.3776 e os verea-
dores poderão participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20. 
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 LUIZ CIRILO 

 Presidente da Comissão de Constituição e Legalidade 
  

 23ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 
  

 O Presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de 
Campinas convoca, nos termos do inciso X do artigo 85 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Campinas cumulado com o Ato da Mesa nº 09/20, Audiência 
Pública, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira, logo após o térmi-
no da 22ª Audiência Pública, em Ambiente Virtual, através do Sistema de Deliberação 
Remota deste Poder Legislativo, para debater o seguinte projeto: 
PRE 1/2018, PROCESSO 226.012, DE AUTORIA DO SENHOR RODRIGO DA 
FARMADIC, QUE "ACRESCENTA O INCISO X AO ART. 85 DA RESOLUÇÃO 
Nº 842, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE 'DISPÕE SOBRE O REGIMENTO 
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS.'"

Informa que a audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal 
digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simul-
tânea nas  fanpages  da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no 
 facebook,  e streaming  no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas 
no  youtube. 
Esclarece que a população poderá participar da audiência através de  link  disponível na 
capa do site www.campinas.sp.leg.br e pelo  w  hatsapp  nº (19) 97829.3776 e os verea-
dores poderão participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 LUIZ CIRILO 

 Presidente da Comissão de Constituição e Legalidade 

 COMUNICADOS DE VEREADORES E REUNIÕES 
EXTRAORDINÁRIAS DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 

2020 (PAUTAS 298 A 305: REPUBLICADAS; PAUTAS 306 A 
309: ALTERADAS; PAUTA 310: NOVA PUBLICAÇÃO) 

  
  COMUNICADOS DE VEREADORES 
Comunicados dos senhores vereadores, das 9h às 9h30.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 298ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, ÀS 9H30, POR MEIO 
DO SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA. 
 1)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 122/19, Processo nº 
230.036, de autoria do senhor Luiz Rossini, que “institui a Semana Municipal da 
Agricultura Familiar no município de Campinas”. Parecer da Comissão de Educação 
e Esporte: favorável.
 2)  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 207/20, Processo nº 
232.997, de autoria do senhor Marcos Bernardelli, que “denomina Avenida Carlos 
Jereissati a futura Avenida 4, localizada no loteamento Bairro Casarão”.
 3  )  Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 205/20, Processo nº 
232.983, de autoria do senhor Jorge Schneider, que “denomina Jacira Barsi Guriam 
um sistema de lazer do município de Campinas”. 
 4  )  Turno único de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 92/20, Pro-
cesso nº 232.930, de autoria do senhor Luiz Rossini, que “concede Título de Cidadão 
Emérito a Luiz da Conceição”.
 5  )  Turno único de discussão e votação da Moção nº 148/20, de autoria do senhor Car-
mo Luiz, que “apela ao DER (Departamento de Estradas e Rodagens) para duplicação 
da Rodovia Lix da Cunha (SP-073)”.
 6  )  Turno único de discussão e votação da Moção nº 149/20, de autoria do senhor 
Carmo Luiz, que “apela pela reabertura das Agências do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) e o trabalho presencial no Estado de São Paulo, fazendo novas vistorias 
e apresentação de um plano seguro das autoridades de saúde, além de testagem de 
Covid-19 para todos os servidores do INSS do estado”.
 7  )  Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 1.117/20, de autoria do se-
nhor Carlão do PT, que “requer votos de aplauso aos vereadores da Câmara Municipal 
de São Paulo que provaram que cotas raciais são um direito e não um privilégio, atra-
vés das comissões de mérito da Casa, que indicaram o arquivamento do PL 19/2019, 
que pedia a revogação das leis que instituem políticas de cotas para o ingresso de 
negros e negras no serviço público municipal”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 299ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMI-
NO DA 298ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 294/19, Processo nº 231.470, de autoria 
do Prefeito Municipal, que “institui o Fundo do Trabalho e o Conselho do Trabalho, 
Emprego e Renda de Campinas”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 300ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMI-
NO DA 299ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 294/19, Processo nº 231.470, de autoria 
do Prefeito Municipal, que “institui o Fundo do Trabalho e o Conselho do Trabalho, 
Emprego e Renda de Campinas”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 301ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMI-
NO DA 300ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 35/20, Processo nº 
232.748, de autoria do Prefeito Municipal, que “altera o art. 3º da Lei nº 14.642, de 10 
de junho de 2013, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de área pública 
municipal ao Centro de Ciências, Letras e Artes - CCLA, e dá outras providências”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 302ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMI-
NO DA 301ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 35/20, Processo nº 
232.748, de autoria do Prefeito Municipal, que “altera o art. 3º da Lei nº 14.642, de 10 
de junho de 2013, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de área pública 
municipal ao Centro de Ciências, Letras e Artes - CCLA, e dá outras providências”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 303ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMI-
NO DA 302ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 192/20, Processo nº 232.904, de autoria 
do senhor Jorge da Farmácia, com emenda, que “dispõe sobre a não obrigatoriedade 
do uso da máscara de proteção facial por pessoas com defi ciência, nos casos especifi -
cados pela Lei Federal nº 14.019, de 2 de julho de 2020”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 304ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMI-
NO DA 303ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 192/20, Processo nº 232.904, de autoria 
do senhor Jorge da Farmácia, com emenda, que “dispõe sobre a não obrigatoriedade 
do uso da máscara de proteção facial por pessoas com defi ciência, nos casos especifi -
cados pela Lei Federal nº 14.019, de 2 de julho de 2020”.
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 PAUTA DOS TRABALHOS DA 305ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMI-
NO DA 304ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 72/15, Processo nº 
220.645, de autoria do senhor Luiz Cirilo, que “dispõe sobre a cassação do alvará 
de uso da Prefeitura de Campinas/SP para indústrias, empresas e estabelecimentos 
comerciais que fi zerem uso de trabalho infantil”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 306ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMI-
NO DA 305ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 284/19, Processo nº 231.380, de autoria 
do senhor Fernando Mendes, que “dispõe sobre a aplicação de blindagem balística nas 
viaturas de emprego tático e de patrulhamento padrão da Guarda Municipal de Cam-
pinas e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, 
favorável.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 307ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMI-
NO DA 306ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 30/20, Processo nº 231.824, de autoria 
dos senhores Fernando Mendes e Professor Alberto, com emenda, que “dispõe sobre 
a criação, no âmbito do município de Campinas, do Programa Artístico, Cultural e 
Esportivo ‘Calçada da Fama’ no Centro de Convivência Cultural ‘Carlos Gomes’ e dá 
outras providências”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 308ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMI-
NO DA 307ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei nº 30/20, Processo nº 231.824, de autoria 
dos senhores Fernando Mendes e Professor Alberto, com emenda, que “dispõe sobre 
a criação, no âmbito do município de Campinas, do Programa Artístico, Cultural e 
Esportivo ‘Calçada da Fama’ no Centro de Convivência Cultural ‘Carlos Gomes’ e dá 
outras providências”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 309ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMI-
NO DA 308ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA. 
 1)  1ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 56/20, Processo nº 
232.998, de autoria do Prefeito Municipal, que “altera o art. 4º da Lei Complementar 
nº 225, de 13 de setembro de 2019, que ‘dispõe sobre o regime administrativo es-
pecial de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição 
Federal, e dá outras providências’”.

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 310ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020, A SER 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, LOGO APÓS O TÉRMI-
NO DA 309ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA DE DELI-
BERAÇÃO REMOTA. 
 1)  2ª discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 56/20, Processo nº 
232.998, de autoria do Prefeito Municipal, que “altera o art. 4º da Lei Complementar 
nº 225, de 13 de setembro de 2019, que ‘dispõe sobre o regime administrativo es-
pecial de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição 
Federal, e dá outras providências’”. 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 MARCOS BERNARDELLI 

 Presidente 
  

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COMISSÃO 
  

 O Presidente da Comissão de Política Social e Saúde convoca, nos termos do § 2º 
do art. 70 do Regimento Interno, a 3ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, a ser 
realizada no dia 25 de setembro de 2020, sexta-feira, às 16h00, em ambiente virtual, 
através do Sistema de Deliberação Remota deste Poder Legislativo, para debater so-
bre: “Saúde Pública - SUS e ações de reintegração de posse em tempos de pandemia”.
Informa que a reunião será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal 
digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simul-
tânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no 
facebook, e streaming no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas 
no youtube.
Esclarece que a população poderá participar da reunião através do e-mail comunica-
cao@campinas.sp.leg.br e pelo whatsapp nº (19) 97829.3776 e os vereadores poderão 
participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.  

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 PEDRO TOURINHO 

 Presidente da Comissão de Política Social e Saúde 
  

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COMISSÃO 
  

 O Presidente da Comissão das Pessoas com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida con-
voca, nos termos do § 2º do art. 70 do Regimento Interno, a 3ª Reunião Extraordinária 
dessa Comissão, a ser realizada no dia 28 de setembro de 2020, segunda-feira, às 
14h30, em ambiente virtual, através do Sistema de Deliberação Remota deste Poder 
Legislativo, para tratar do tema: “Inclusão Social e Incentivo ao Esporte através do 
Projeto KB2/ Olhos que guiam.”
Informa que a reunião será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal 
digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simul-
tânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no 
facebook, e streaming no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas 
no youtube.
Esclarece que a população poderá participar da reunião através do e-mail comunica-
cao@campinas.sp.leg.br e pelo whatsapp nº (19) 97829.3776 e os vereadores poderão 
participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20. 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 JORGE DA FARMÁCIA 

 Presidente da Comissão das Pessoas com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida 

 PROCURADORIA 

 10ª ATA DE REUNIÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR, INSTITUÍDA CONFORME ARTIGO 

1º, IV, "C" E ARTIGO 94 DA RESOLUÇÃO N.º 886, DE 
17/02/2014 E NOMEADA POR MEIO DA PORTARIA DA 
MESA N.º 161, DE 20/09/2019, COM PUBLICAÇÃO NO 

D.O.M. DE 27/09/2019, P. 36 
  

 No dia 21 de setembro de 2020, às 16:30, por meio de comunicação telemática, reuni-
ram-se os servidores Paulo Henrique Macera, Victor Ferreira e Robert Wallace Anjos 
Santos, respectivamente presidente, membro titular e membro suplente designados 
pela Portaria da Mesa nº 161/2019, para continuidade dos trabalhos relativos ao  Pro-
cesso (Protocolo Interno) n.º 26.462/2018 .
A Comissão deliberou o seguinte:  I . considerando os depoimentos testemunhais co-
letados ao longo da instrução, bem como o entendimento do STJ sobre a matéria (Ju-
risprudência em Teses do STJ, Edição n.º 147, de 30 de abril de 2020, itens 12 e 13), 
conferir prazo de 15 (quinze) dias para a defesa juntar laudo médico ou documentos 
pertinentes que indiquem, à luz de tais entendimentos, a necessidade da realização da 
prova requerida na alínea " j " dos pedidos formulados em sede de defesa prévia (fl . 
246).  II . franquear à defesa do(a) Acusado(a) a cópia integral dos autos, incluindo os 
últimos depoimentos realizados.  III . intimar o Dr. Márcio Brasilino de Souza, OAB/
SP n.º 312.391. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que vai 
assinada pelo Presidente e pelos membros da Comissão.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2020 
 PAULO HENRIQUE MACERA 

 Presidente da CPPAD 
 ROBERT WALLACE ANJOS SANTOS 

 Membro da CPPAD (suplente) 
 VÍCTOR FERREIRA 
 Membro da CPPAD (titular) 

 DIVERSOS 
 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 GRUPO PRIMAVERA - CNPJ: 67.995.969/0001-
10 - C.C.: 3251.4469.0092.00000, 3251.4469.0116.01001, 

3251.4469.0104.00000, 3251.4469.0080.00000 - I.M.: 102347-0 
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações 
financeiras 
 

Aos Administradores e Conselheiros 
Grupo Primavera 

 
 

Opinião com ressalva 
 

Examinamos as demonstrações financeiras do Grupo Primavera ("Entidade"), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos não quantificados do assunto descrito na seção a seguir intitulada 
"Base para opinião com ressalva - desvio de prática contábil", as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Entidade em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias 
empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME (R1) - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas". 

 
Base para opinião com ressalva - desvio de prática contábil-  
 
GRUPO PRIMAVERA 

 

Conforme mencionado na Nota 2.5 às demonstrações financeiras, a Entidade não tem um sistema de 
custeio dos estoques integrado e coordenado com os registros contábeis. Em consequência, os estoques de 
artesanatos acabados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 foram valorados com base em custo estimado, 
não contemplando os gastos reais e efetivos com materiais, mão de obra e outros. Consequentemente, os 
estoques em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não estão avaliados aos seus efetivos custos de produção, 
conforme preconizado pelas práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - 
Pronunciamento Técnico CPC PME (R1) - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas". Não foi 
praticável apurar os efeitos desse desvio de prática contábil nessas datas. 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção "Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. 

 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

 

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - 
Pronunciamento Técnico CPC PME (R1) - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas", e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
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Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 

 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. 
 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 

 
 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 
Campinas, 31 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 
Diogo Maros de Carvalho 
Contador CRC 1SP248874/O-8 
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Grupo Primavera 
 

Balanço Patrimonial 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em reais 

 

 
 
 

Ativo 
 
Circulante 

  2019   2018 Passivo e patrimônio líquido 
 

Circulante 

  2019   2018 

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 1.326.164 1.558.725 Fornecedores de bens e serviços 43.865 31.206 
Contas a receber 269.471 549.425 Obrigações com empregados 188.955 179.764 
Materiais de artesanato (Nota 6) 146.921 139.831 Recursos de projetos (Nota 8) 389.995 665.970 
Outros ativos   33.427   55.675 Subvenções Lei Rouanet (Nota 8) 666.450 770.240 

Outros Passivos   52.725   44.929 
  1.775.983   2.303.656 

  1.341.990   1.692.109 
Não circulante 

Imobilizado (Nota 7) 
 

  879.335 
 

  947.507 
Não circulante 

Provisões para riscos trabalhistas (Nota 11) 
 

  40.000 
 

  40.000 

Total do passivo   1.381.990   1.732.109 

Patrimônio líquido 
Patrimônio social 

 
1.512.540 

 
2.119.127 

Déficit acumulado   (239.212)   (600.073) 

  1.273.328   1.519.054 

Total do ativo   2.655.318   3.251.163 Total do passivo e do patrimônio líquido   2.655.318   3.251.163 

Grupo Primavera 

Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
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Em reais 

 
 

  2019 

 
 

  2018 

Receitas das atividades assistenciais (Nota 12)   3.649.391   3.003.545 

Despesas das atividades assistenciais 
Despesas gerais e administrativas (Nota 14) 

 
(1.009.976) 

 
(843.487) 

Salários e encargos sociais (Nota 15) (1.602.374) (1.562.047) 
Despesas com treinamento, formação e artesanato (Nota 16) (897.635) (867.655) 
Despesas com gratuidades (321.369) (278.222) 
Depreciação do ativo imobilizado   (64.530)   (82.942) 

Total das despesas das atividades assistenciais   (3.895.883)   (3.634.353) 

Resultado operacional   (246.492)   (630.808) 

Receitas financeiras (Nota 13) 53.092 58.313 
Despesas financeiras (Nota 13)   (45.812)   (27.578) 

Resultado financeiro, líquido   7.280   30.735 

Déficit do exercício   (239.212)   (600.073) 

Grupo Primavera 
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  2019   2018 

Déficit do exercício 
 
Outros resultados abrangentes 

  (239.212)    (600.073)  

Total do resultado abrangente   (239.212)    (600.073)  
 
 

 
 
Patrimônio Déficit 

  social   acumulado  Total 
 
 

Em 1º de janeiro de 2018 2.332.923 (207.702) 2.125.221 
 

Ajuste de exercícios anteriores 
 

(6.094) 
 

(6.094) 
Apropriação do déficit acumulado (207.702) 207.702 
Déficit do exercício      (600.073)   (600.073) 

Em 31 de dezembro de 2018 2.119.127 (600.073) 1.519.054 
 

Ajuste de exercícios anteriores 
 

(6.514) 
 

(6.514) 
Apropriação do déficit acumulado (600.073) 600.073 
Déficit do exercício      (239.212)   (239.212) 

Em 31 de dezembro de 2019   1.512.540   (239.212)   1.273.328 
 

 
 
 

 
 
Fluxos de caixa de atividades operacionais 

  2019   2018 

Déficit do exercício (239.212) (600.073) 

Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa 
Depreciação (Nota 7) 

 
64.530 

 
107.290 

Provisão para riscos trabalhistas - 40.000 

Variações no capital circulante 
Contas a receber 

 
279.954 

 
(326.483) 

Material de artesanato (7.090) 141.925 
Outros ativos 15.735 (17.234) 
Fornecedores de bens e serviços 12.659 843 
Obrigações com empregados 9.191 20.958 
Outros passivos   7.796   46.960 
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Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais   143.563   (585.814) 

Fluxos de caixa das atividades de investimento 
Valor dos bens vendidos 

 
3.642 

 
(1.039) 

Aquisição de imobilizado      (6.124) 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento   3.642   (5.085) 

 
Recursos provenientes de projetos (Nota 8) 

 
1.596.052 

 
2.398.563 

Gastos incorridos nos projetos (Nota 8)   (1.975.818)   (1.761.439) 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
financiamento 

 
  (379.766) 

 
  637.124 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos   (232.561)   46.225 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 5)   1.558.725   1.512.500 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 5)   1.326.164   1.558.725 
 

 
 
 

1 nformações gerais 
 

O  Grupo  Primavera,  constituído  em  abril  de  1981,  é  uma  entidade  beneficente  de  assistência  e 
desenvolvimento  social  e  tem  como  objetivo  realizar  ações  assistenciais  de  atendimento  a  criança, 
adolescente e família, de forma gratuita, continuada e planejada, sem  qualquer discriminação, nos termos 
da Lei Orgânica de Assistência Social e Política Nacional de Assistência Social,  através da prestação de 
serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial dirigido às famílias e 
indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal e geração de renda. 

 
Os recursos para manutenção das atividades sociais são obtidos por meio de: 

 
doações espontâneas de pessoas físicas e jurídicas, as quais são identificadas quando recebidas e 
registradas contabilmente; 
subvenção da Prefeitura Municipal de Campinas, mediante convênio firmado; 
doações recebidas por fornecimento de artesanatos de produção própria; 
subvenções para o desenvolvimento de projetos culturais visando a exibição, utilização e circulação 
pública dos bens culturais deles resultantes, sendo que para essas, a Entidade vem recebendo recursos 
provenientes de incentivos da Lei Rouanet (Nota 9); 
eventos beneficentes; e 
projetos financiados. 

 
O Grupo Primavera, por se tratar de Entidade de assistência social nos termos da Lei no. 8.742 de 7 de 
dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) está imune ou isenta aos tributos incidentes sobre 
o patrimônio, renda ou serviços, e da contribuição para a seguridade social. Conforme disposto nos artigos 
150, inciso VI, alínea "c", e 195, parágrafo 7o., da Constituição Federal, e artigo 55 da Lei no. 8.212 de 24 
de julho de 1991 (Plano de Custeio da Seguridade Social). 

 
O Grupo Primavera possui os seguintes títulos, certificados e registros: 
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Órgão de Utilidade Pública Municipal, expedido em 15 de abril de 1993, em conformidade à Lei 
7.545, de 30 de junho de 1993; 
Órgão de Utilidade Pública Estadual, expedido em 19 de dezembro de 1998, em conformidade à 
Lei 10.159, de 29 de dezembro de 1998; 
Órgão de Utilidade Pública Federal, expedido em 23 de janeiro de 1998; 
Certificado de registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, expedido em 3 de julho de 1995; 
Certificado de registro no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, expedido em 27 de 
junho de 2000; e 
Certificado de registro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, expedido em 13 de 
junho de 2007. 

 
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da Entidade em 31 de agosto 
de 2020. 

 
 
 

2 Resumo das principais práticas contábeis 
 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo 
quando indicado de outra forma. 

 
2.1 Base de preparação e apresentação 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com  as práticas 
contábeis  adotadas  no  Brasil  aplicáveis  às  pequenas  e  médias  empresas,  o  CPC  PMEs  (R1)  e  também 
considerando os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com 
a ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho 
Federal  de  Contabilidade,  e  evidenciam  todas  as  informações  relevantes  próprias  das  demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 
Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. 

 
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com o CPC PME (R1) e a ITG 2002 (R1) - 
Entidades sem Finalidade de Lucros requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de 
julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis. As 
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 

 
2.2 Caixa e equivalentes de caixa 

 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de 
curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de 
mudança de valor). 

 
2.3 Contas a receber 

 
As contas a receber e as doações são inicialmente reconhecidas pelo valor justo da transação. 

 
2.4 Recursos de projetos incentivados e doações 

 

Grupo Primavera 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2019 
Em reais, exceto quando indicado de outra forma 

6 de 17 

 

 

As subvenções recebidas e os recursos aplicados para o desenvolvimento de projetos vinculados à Lei 
Rouanet são registrados no passivo circulante, para posteriormente serem devolvidos às Entidades 
governamentais caso os recursos recebidos suplantem os gastos incorridos, ou apropriados ao resultado 
do exercício caso os gastos incorridos excedam o valor dos recursos recebidos. 

 
As doações recebidas para custeio de suas operações são contabilizadas no superávit (déficit) do exercício 
e as doações patrimoniais diretamente no patrimônio social. 

 
 
  

2.5 Estoques 
 

Os estoques de materiais para artesanatos são demonstrados ao custo de aquisição das últimas compras 
no exercício, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização. A Entidade não possui um 
sistema de custeio integrado e coordenado com a escrituração contábil, como consequência, os estoques 
foram valorados com base em custo estimado, não contemplando os gastos reais e efetivos com materiais, 
mão de obra e outros. 

 
2.6 Imobilizado 

 
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e 
de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis 
necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. 

 
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para 
alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada como segue: 

 
. Edificações e benfeitorias - 10 à 25 anos 
. Equipamentos e instalações - 10 anos 
. Veículos - 5 anos 
. Móveis e utensílios - 10 anos 

 
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se 
necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. 

 
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do 
ativo for maior que seu valor recuperado estimado. 

 
2.7 Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros 

 
Os ativos não financeiros, exceto estoques e os ativos avaliados a valor justo são revisados anualmente 
para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de perda do valor recuperável (impairment), 
o valor contábil do ativo (ou a unidade geradora de caixa à qual o ativo tenha sido alocado) será testado. 
Uma perda é reconhecida pelo valor em que o valor contábil do ativo exceda seu valor recuperável. 

 
2.8 Fornecedores de bens e serviços 

 
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. 

 
2.9 Provisões 
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As provisões são reconhecidas quando: (i) a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança. 

 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a 
obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o 
valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 

 
 
 

2.10 Apuração do resultado 
 

A apuração do resultado é efetuada pelo regime de competência. 
 

2.11 Ativos financeiros 
 

2.11.1 Classificação 
 

A Entidade classifica seus ativos financeiros sob a seguinte categoria de mensuração: 
 

. Mensurados ao custo amortizado. 
 

A classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos 
contratuais dos fluxos de caixa. 

 
(a) Empréstimos e recebíveis 

 
Os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de caixa 
representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas 
com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o método 
da taxa efetiva de juros. As perdas por impairment são apresentadas em uma conta separada na 
demonstração do resultado. 

 
A Entidade não faz uso de instrumentos derivativos. 

 
2.11.2 Mensuração 

 
No reconhecimento inicial, a Entidade mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de 
um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação 
diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado. 

 
2.12 Reconhecimento da receita 

 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de 
produtos no curso normal das atividades da Entidade ou do recebimento de doações. A receita é 
apresentada líquida de devoluções, abatimentos e descontos. 

 
A Entidade reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é 
provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Entidade e (iii) quando critérios específicos 
tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Entidade. 
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3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

 
A  principal  estimativa  contábil  da  Entidade  compreende  a  provisão  para  riscos  trabalhistas,  que  é 
calculada com base na potencial existência de vínculo empregatício, conforme comentado na Nota 11. 

 
 
 

4 Instrumentos financeiros 
 

 
 

Ativos financeiros 

Empréstimos e recebíveis 
2019  2018 
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Caixa e equivalentes de caixa - Caixa 149 389 
Caixa e equivalentes de caixa - Sem Restrição 609.370 742.653 
Caixa e equivalentes de caixa - Com Restrição 716.645 815.683 
Contas a Receber 269.471 549.425 
Outros ativos   33.427    55.675  

1.629.062 2.163.825 

 
Outros passivos financeiros 

2019  2018 
Passivos financeiros 

Fornecedores de bens e serviços 43.865 31.206 
Recursos de projetos (Nota 9) 389.995 665.970 
Lei Rouanet (Nota 9) 666.450 770.240 
Outros passivos   52.725    44.929  

 
 

5 

 
 

Caixa e equivalentes de caixa 

  1.153.035    1.512.345  

 
2019 2018 

 
Caixa 

 
149 

 
389 

Recurso em Bancos - Sem Restrição(i) 24.804 16.686 
Recurso em Bancos - Com Restrição(ii) 660.236 741.260 

Aplicações financeiras - Sem restrição (i) 584.566 725.967 
Aplicações financeiras - Com restrição (ii)   56.409   74.423

1.326.164 1.558.725 
 

(i) Demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos, que não supera o seu valor de realização ou 
de mercado e remunerados pelas mesmas taxas de remuneração do CDI - Certificado de Depósito 
Interbancário. 

 
(ii) Demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos, que não supera o seu valor de realização ou 

de mercado, sendo tais recursos administrados pelo Grupo Primavera em compliance com os projetos de  
 
(iii)  
 
(iv)  
(v)  
(vi)  
(vii) Fomento firmado com o Ministério da Cultura e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente e remunerado pelas mesmas taxas de remuneração do CDI - Certificado de Depósito 
Interbancário. 
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6 Materiais de artesanatos 

2019 2018 
 

Materiais para artesanato 
 

34.696 
 

32.356 
Em elaboração 11.192 13.280 
Artesanatos acabados 101.033 94.195 

 
146.921 

 
139.831 

 
 

7 Imobilizado 
 

 

 

  2019       2018       %  
 

Depreciação 
Taxas anuais 

Custo acumulada Líquido Líquido de depreciação 
Terrenos 765.360 - 765.360 765.360 
Edificações 507.781 (489.422) 18.359 38.670 10 
Móveis e utensílios 227.907 (195.035) 32.872 41.447 10 
Equipamentos 223.292 (201.579) 21.713 32.792 10 
Computadores e periféricos 294.384 (253.353) 41.031 65.595 20 
Veículos   186.273   (186.273)    -   3.643  10 

    2.204.997   (1.325.662)    879.335     947.507  
 
A movimentação do ativo i 
apresentada: 

 
mobilizado no 

 
exercício 

 
findo

 
em  31  de  dezembro  de 

 
2019  está  abaixo 

  2019    2018  

Em 1º janeiro de 2019 947.507 1.049.711 
Adições - 6.124 
Baixas (3.642) (1.039) 
Depreciação   (64.530)    (107.290)  

Em 31 dezembro de 2019   879.335    947.507  
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8 Recursos de projetos e Lei Rouanet 
 

Correspondem recursos de projetos e subvenções recebidas, líquidas dos gastos incorridos. 
 

No  âmbito  do  incentivo  fiscal  da  Lei  Rouanet,  aprovado  pelo  Ministério  da  Cultura,  o  montante  da 
subvenção recebido, que suplanta os gastos incorridos será devolvido ao Ministério da Cultura, no prazo 
máximo de 180 dias, sem incidência de encargos financeiros. 

 
Os  gastos incorridos com  projetos  que  suplantem o  valor das subvenções recebidas não  são  objeto de 
reembolso. A abertura dos projetos são apresentados na Nota 12. 

 
A movimentação desses numerários é composta como a seguir: 

 
Saldo em 1º janeiro 2018   799.088 

Subvenções recebidas 2.398.563 
Gastos incorridos com projetos    (1.761.439) 

Recursos a serem aplicados em 2018   1.436.212 

Subvenções recebidas 1.596.051 
Gastos incorridos com projetos    (1.975.818) 

Recursos a serem aplicados em 2019   1.056.445 

Recursos de projetos (389.995) 
Subvenções da Lei Rouanet      (666.450) 

Recursos a serem aplicados em 2019 (1.056.445) 

 
 

9 Tributos incidentes sobre as atividades 
 

O Grupo Primavera é uma Entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o superávit. Com relação aos demais tributos sobre as atividades próprias da 
Entidade, destacamos os seguintes: (a) Programa de Integração Social - PIS - contribuição de 1% incidente 
sobre o montante da folha de pagamentos, (b) contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS - isenta do pagamento da contribuição patronal incidente sobre o montante da folha de pagamentos, 
(c) Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - isenta sobre o recolhimento na saída de 
mercadoria de produção própria, e (d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
- isenta sobre as receitas próprias de sua atividade social. 
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Com relação à COFINS, a Medida Provisória - MP no. 2.185-35, em seu artigo 14, inciso X, dispôs que, 
para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o. de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas 
relativas às atividades próprias das instituições de educação e assistência social a que se refere o artigo 12 
da  Lei  no.  9.532/97;  todavia,  tais  atividades  são  entendidas  pelas  autoridades  fiscais  como  sendo  as 
contribuições e doações e  anuidades ou mensalidades de seus associados e  mantenedores ou recursos 
recebidos de terceiros, destinadas ao custeio e a manutenção da instituição e execução de seus objetivos 
estatutários, mas que não tenham cunho de contra prestação, estando, no seu entendimento, sujeitas à 
COFINS as receitas decorrentes de vendas, locação de espaços e outras, bem como os rendimentos de 
aplicações financeiras. A administração da Entidade entende que todas as receitas auferidas, inclusive as 
financeiras,  decorrem  de  suas  atividades  próprias,  não  estando,  dessa  forma,  sujeitas  à  incidência  da 
referida contribuição. 

 
10 Prestação de serviços de interesse social à coletividade (Aplicação a gratuidades) 

 
A Entidade está em pleno gozo da imunidade tributária garantida pela Constituição Federal de 1988, e 
vem demonstrando diversos programas de natureza assistencial direcionados, principalmente, às áreas 
de assistência social. 

 
As gratuidades aplicadas na área de assistência social são apuradas com base nos gastos diretos e indiretos 
das  ações,  os  quais,  durante  o  exercício  de  2019  resultaram  em  R$  321.369  (2018  -  R$278.222) 
devidamente reconhecidos no superávit (déficit) do exercício. 

 
 

11 Provisão para riscos trabalhistas 
 

Refere-se a reclamação trabalhista e indenizatória por danos morais e materiais decorrente de acidente 
de trabalho. Vide a movimentação da provisão conforme abaixo: 

 
  2019    2018 

Em 1º janeiro (40.000) - 
Adições      (40.000) 

Saldos em 31 de dezembro   (40.000)    (40.000) 
 

 
 
 
 
 
 

12 Receita das atividades assistenciais 

  2019   2018 
Recursos publicos com restrição 
Programa -F.M.A.S.-Co-financimento Municipal 

 
424.588 

 
402.202 

Programa (atividades) de Assistência Social-F.M.D.C.A- 316.883 9.915 
Verba Parlamentar 15.562 16.205 
Merenda Escolar - 119.707 
Ministério da Cultura 745.690 448.322 
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Gratuidades   321.369   278.222 

  1.824.092   1.274.572 

 
2019 

 
2018 

Recurso privados sem restrição 
Programa (atividades) de Assistência Social-F.E.A.C. 

 
218.521 

 
246.070 

Instituto Bosch 236.344 220.000 
ELLA Educating - 34.000 
Escola Americana - Jesse D Lop - 148.570 
Fundação Auxilium - Construindo Pontes   18.203   34.752 

  473.068   683.392 

 
  2019 

 
  2018 

Recursos diversos sem restrição 
Contribuições e Doações Voluntárias (pessoa física e 

 
421.770 

 
311.863 

jurídica) 
Serviços Doados 

 
54.614 

 
33.134 

Nota Fiscal Paulista 268.447 243.333 
Promoções e Eventos 101.549 74.826 
Promoção de artesanatos 369.896 300.425 
Outros Recursos Recebidos   135.955   82.000 

  1.352.231   1.045.581 

Total Receita das atividades assistenciais   3.649.391   3.003.545 
 

 
 

13 Resultado financeiro 

2019 2018 
 

Despesas financeiras 
Despesas bancárias (11.959) (17.081) 
Juros (2.381) (249) 
Descontos concedidos (21.539) 
Outras despesas financeiras   (9.933)      (10.248) 

(45.812) (27.578) 
 

Receitas financeiras 
Receita de juros aplicações financeiras   53.092   58.313 

 

  53.092   58.313 
 

  7.280   30.735 
 

 

Grupo Primavera 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2019 
Em reais, exceto quando indicado de outra forma 

14 de 17 

 

 

14 Despesas gerais e administrativas 
 

  2019    2018 

Despesa de serviços com terceiros 681.461 403.709 
Despesas com alimentação 11.033 31.716 
Despesas com aluguéis 36.528 39.100 
Despesas com energia, água, telefone e luz 86.785 106.496 
Despesas com impostos, taxas e contribuições 16.148 44.201 
Despesas com materiais de manutenção 29.284 23.904 
Despesas com material didático e pedagógico 12.177 20.661 
Despesas com suprimentos 7.493 6.676 
Despesas com táxis e viagens 21.266 29.112 
Outras despesas   107.801    137.912  

Total   1.009.976    843.487 
 

 
 

15 Salários e encargos sociais 
 

  2019     2018  
 

Despesa de salários 989.756  916.003 
Encargos sociais 103.777  155.390 
Despesa com auxílios 165.564  163.310 
Despesa com 13º Salário 87.630  86.134 
Despesa de férias 124.125  96.888 
Outros   131.522     104.322  

Total   1.602.374     1.562.047  

16 Despesas com treinamento, formação e artesanato 

  2019     2018  

Materiais 663.266  445.423 
Merenda Escolar 155.153  119.707 
Serviços Técnicos   79.215     302.525  

Total   897.635   867.655  
 
 

17 Remuneração do pessoal chave da administração 
 

O  pessoal-chave  da  administração  inclui  os  diretores  e  conselheiros,  que  prestam  serviços  ao  Grupo 
Primavera na forma de orientação de projetos, avaliação das atividades operacionais e outras atividades 
atreladas.  Estes  serviços  têm  como  característica  de  doação,  ou  seja,  não  remunerados.  Os  valores 
calculados para estes serviços são contabilizados como doações, incluídos no grupo de receita e despesas 
de serviços doados. Este montante em 31 de dezembro de 2019 foi estimada pela administração em R$ 
13.900 (R$ 13.881 em 2018). 
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18 Cobertura de seguros 

 
Em 31 de dezembro de 2019, a cobertura de seguros contra incêndio para os estoques e bens do ativo 
imobilizado é de R$ 2.490.000, sendo considerada suficiente pela administração para cobrir eventuais 
sinistros que atinjam seu patrimônio social. 

 
 
 

19 Eventos subsequentes 
 

Durante a finalização dos procedimentos de auditoria, verificamos que a pandemia do COVID 19 trouxe 
algumas dificuldades e alterações nas atividades realizadas pelo Grupo Primavera. 

 
As atividades presenciais efetuadas junto às crianças participantes dos projetos foram suspensas seguindo 
as orientações dos órgãos de saúde de modo a garantir a segurança dos profissionais e dos beneficiados 
do projeto. 

 
Entretanto, as atividades não foram interrompidas, em busca da continuidade do benefício para a 
comunidade, o Grupo Primavera trabalhou nas frentes de arrecadação junto aos doadores, de modo a 
contribuir com a família das crianças participantes dos projetos com cestas básicas e demais materiais. 

 
Outras atividades desempenhadas pelas equipes do Primavera foram a fabricação de máscaras de proteção 
contra a expansão do vírus, destinadas à empresas e também à população, surgindo mais uma fonte de 
renda em contrapartida da loja, localizada no Galleria Shopping, que permaneceu fechada durante o 
período da pandemia. 

 
Os contratos com a prefeitura e demais colaboradores se mantiveram mesmo em meio a pandemia, 
subsidiando o salário dos funcionários e mantendo o funcionamento dos projetos e  atividades  
conforme citado. 
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