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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

   DECRETO Nº 17.809 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012 
 DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS RELATIVOS AO APROVEITAMEN-
TO DE TÍTULOS PARA FINS DE ADICIONAL DE TITULAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO DE CARGOS DA ORQUESTRA 
SINFÔNICA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais e,
 CONSIDERANDO  o disposto no Capítulo VI da Lei nº 12.989, de 28 de junho de 2007, e
 CONSIDERANDO  a necessidade de regulamentar os procedimentos referentes ao 
adicional de titulação e estabelecer critérios objetivos e uniformes de conduta,
 DECRETA: 

 CAPÍTULO I 
 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º  A análise, validação e concessão dos adicionais de titulação previstos no art. 26 
da Lei nº 12.989/07 obedecerão aos critérios previstos neste Decreto. 
 Art. 2º  Para fi ns deste Decreto, consideram-se títulos os certifi cados e/ou diplomas 
obtidos pelos servidores no sistema de ensino regular, quando da conclusão dos cursos 
de pós-graduação,  lato  e  stricto sensu .
 Parágrafo único.  Todos os documentos deverão conter seu respectivo registro.
 Art. 3º  Os títulos deverão ser protocolizados até o dia 31  de julho de cada anoe, após 
análise e deferimento, o pagamento do adicional de titulação respectivo se dará a partir 
do mês de março do ano seguinte.
 Art. 4º  A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Orquestra Sinfônica Municipal 
será responsável pela avaliação dos títulos para fi ns do adicional previsto neste Decreto.

 CAPÍTULO II 
 DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO 

 Valores e Títulos válidos 
 Art. 5º  Os valores e os títulos a serem considerados para fi ns de pagamento de adicio-
nal de titulação serão os seguintes:
 I -  Adicional de Especialização:  correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento 
do servidor da Orquestra, devido àqueles que apresentarem título  de pós-graduação 
 lato sensu  em nível de especialização;
 II -  Adicional de Mestrado:  correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento 
do servidor da Orquestra, devido àqueles que apresentarem diploma  de pós-graduação 
 stricto sensu  com título de Mestre;
 III -  Adicional de Doutorado:  correspondente a 30% (trinta por cento) do vencimento 
do servidor da Orquestra, devido àqueles que apresentarem diploma  de  pós-graduação 
 stricto sensu  com título de Doutor.
 Art. 6º  Para fi ns de cálculo do valor do adicional de titulação disposto no artigo anterior 
deste Decreto, será considerado o valor do vencimento base do servidor da Orquestra.
 Parágrafo único.  Os adicionais previstos no artigo anterior serão pagos em rubrica própria.  

 CAPÍTULO III 
 DOS REQUISITOS PARA VALIDAÇÃO DOS TÍTULOS 

 Art. 7º  Somente serão validados os títulos que estiverem diretamente  vinculados às 
atribuições do cargo do servidor da Orquestra.
 Art. 8º  É obrigatória a apresentação da cópia do histórico para todos os títulos.
 Art. 9º  Todas as cópias de documentos deverão ser autenticadas, inclusive a tradução 
juramentada, quando necessária.
 Art. 10.  O título de pós-graduação  lato sensu ,presencial ou à distância, deverá ser ofe-
recido por instituição de ensino superior ou por entidade especialmente credenciada 
para atuar nesse nível educacional, nos termos da Resolução nº 1, de 8 de junho de 
2007, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior - CNE/
CES, e seu certifi cado deverá mencionar a área de conhecimento do curso e ser acom-
panhado do respectivo histórico escolar no qual deverá constar obrigatoriamente:
 I -  relação das disciplinas, carga horária de, no mínimo, 360 horas, nota ou conceito 
obtido pelo aluno e nome e qualifi cação dos professores por elas responsáveis, sendo 
que pelo menos 50% (cinquenta por cento) deverão apresentar titulação de mestre 
ou de doutor obtida em programa de pós-graduação  stricto sensu  reconhecido pelo 
Ministério da Educação;
 II -  período em que o curso foi realizado e duração total em horas de efetivo trabalho 
acadêmico; 
 III -  título da monografi a ou trabalho de conclusão de curso e nota ou conceito obtido;
 IV -  citação do ato legal de credenciamento da instituição;
 V -  registro pela instituição credenciada e que efetivamente ministrou o curso.
 Parágrafo único.  Os cursos de pós-graduação  lato sensu  realizados à distância so-
mente poderão ser oferecidos por instituições credenciadas pela União e deverão in-
cluir, necessariamente, provas presenciais e defesa presencial individual de monogra-
fi a ou trabalho de conclusão de curso. 
 Art. 11.  O titulo de especialização obtido em instituição de ensino superior estrangei-
ra, para ser aceito para fi ns deste Decreto, deverá ter tradução juramentada e histórico 
escolar ou programa do curso e será analisado pela Comissão Técnica de Gestão de 
Carreiras da Orquestra Sinfônica Municipal, desde que a área de conhecimento do 
curso seja aplicada em território brasileiro e for compatível com as atividades desen-
volvidas pelo servidor na Municipalidade.
 Parágrafo único.  A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Orquestra Sinfônica 
Municipal poderá, a qualquer momento, solicitar documentos complementares.
 Art. 12.  O título de pós-graduação  stricto sensu  deverá ser expedido por instituição 
de ensino superior credenciada pelo MEC para programas de Mestrado ou Doutorado, 
nos termos da Resolução nº 1 de 03/04/01 do Conselho Nacional de Educação e da 
Câmara de Educação Superior - CNE/CES, e deverá ser entregue cópia do diploma 
registrado com seu respectivo histórico escolar.
 Art. 13.  O título de pós-graduação  stricto sensu  obtido em instituição de ensino su-
perior estrangeira deverá ter tradução juramentada, histórico escolar ou programa do 

curso e ser reconhecido e registrado por universidade brasileira que possua cursos de 
pós-graduação, reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível 
equivalente ou superior ou em área afi m. 
 § 1º  A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Orquestra Sinfônica Municipal 
poderá, excepcionalmente, reconhecer e validar o título disposto no  caput  deste artigo.
 § 2º  A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Orquestra Sinfônica Municipal
poderá, a qualquer momento, solicitar documentos complementares.

 CAPÍTULO IV 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 14.  A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Orquestra Sinfônica Muni-
cipal publicará no Diário Ofi cial do Município a relação de servidores cujos títulos 
foram deferidos ou indeferidos para fi ns de concessão de adicional de titulação.
 Parágrafo único.  O servidor poderá recorrer da decisão da Comissão Técnica de Ges-
tão de Carreiras da Orquestra Sinfônica Municipal no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da publicação do ato . 
 Art. 15.  Não serão aceitos outros documentos em substituição aos documentos exigi-
dos nos artigos anteriores deste Decreto
 Art. 16.  O título obtido anteriormente às normas vigentes será analisado de acordo 
com os critérios estabelecidos à época de sua aquisição.
 Art. 17.  Os títulos apresentados para a percepção dos adicionais de titulação previstos 
no art. 5º deste Decreto não poderão ser utilizados para fi ns de Evolução Funcional.
 Art. 18.  Os títulos utilizados para o enquadramento na Lei 12.012/04 não poderão 
ser utilizados para fi ns de Evolução Funcional e para a percepção dos adicionais de 
titulação previstos no art. 5º deste Decreto.
 Art. 19.  Os casos omissos serão avaliados pela Comissão Técnica de Gestão de Car-
reiras da Orquestra Sinfônica Municipal.
 Art. 20.  A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Orquestra Sinfônica Munici-
pal poderá, a qualquer tempo, elaborar normas complementares a este Decreto.
 Art. 21  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 22  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos 
 NILSON JOSÉ BALBO 

 Secretário De Recursos Humanos 
 REDIGIDO NA COORDENADORIA SETORIAL TÉCNICO LEGISLATIVA, DO DEPARTAMENTO DE 
CONSULTORIA GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, NOS TERMOS DO 
PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO Nº 2011/10/29206, EM NOME DE SECRETARIA MUNICIPAL DE 
RECURSOS HUMANOS, E PUBLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.
 

 ALCIDES MAMIZUKA 
 Secretário-chefe De Gabinete Do Prefeito 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

 DECRETO Nº 17.810 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 1.008.320,54 (Um milhão e oito mil e trezentos e 

vinte reais e cinqüenta e quatro centavos) 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 DECRETA : 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no R$ 1.008.320,54  (Um milhão e oito 
mil e trezentos e vinte reais e cinqüenta e quatro centavos) suplementar ao Orçamento-
-Programa vigente, nas seguintes classifi cações:
 I -  nos termos do artigo 4º, da Lei nº 14.183 de 22 de Dezembro de 2.011:
 071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07130 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
12.365.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.262.000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS ................................................. R$ 505.000,00
 07140 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESCOLA  
12.306.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
05.210.021 EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE ..................................................... R$ 100.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO
05.220.021 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE .................................................. R$ 80.000,00

 II -  nos termos do artigo 4º, § 1º da Lei nº 14.183 de 22 de Dezembro de 2.011:
 071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07130 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
12.361.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.262.000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS ................................................. R$ 323.320,54
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .......................................................................................... R$ 1.008.320,54 

 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07130 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
12.361.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS L
339030 MATERIAL DE CONSUMO
02.262.000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS ................................................. R$ 828.320,54
 07140 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESCOLA 
12.365.2015.1038 MONITORAMENTO ELETRÔNICO P/ AS UNIDADES DE EDU.INFANTIL
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.210.021 EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE ..................................................... R$ 100.000,00
12.367.2015.1030 REF.AMPL.UNID.DE EDUC.P/ATEND.AOS PORTAD.DE NESC.ESPECIAIS
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.240.021 EDUCAÇÃO ESPECIAL- QESE ................................................................................... R$ 80.000,00
 TOTAL DAS ANULAÇÕES ....................................................................................................... R$ 1.008.320,54 
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EXPEDIENTE
O Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) 

é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas
Site: www.campinas.sp.gov.br

 
CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e 
órgãos públicos emissores.

Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao 
órgão emissor.

Para informações sobre como contatar o órgão emissor, 
ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

 
ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis 
para consulta na Internet no seguinte endereço:
http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/

Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: 
http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php

 
Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à 

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

 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Esta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital: 
http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php
. Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, 

contate a IMA, no endereço abaixo.
 

IMPRENSA OFICIAL
Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica: 

IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela 
Imprensa Ofi cial do Município de Campinas

e-mail: diario.ofi cial@ima.sp.gov.br - site: www.ima.sp.gov.br
Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 

ou na Rua Ataliba Camargo Andrade, 47, Cambuí, Campinas/SP.
Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

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

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 PEDRO SERAFIM  

 Prefeito Municipal 
 GILTON PACHECO DE LACERDA 

 Secretário De Finanças 
 DECRETO ELABORADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLO NºS. 
12/10/57988-57989/PG/SME E PUBLICADO PELA COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA 

 ALCIDES MAMIZUKA 
 Secretário-chefe De Gabinete Do Prefeito 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 

 EM 17 DE DEZEMBRO DE 2012 
  De Secretaria Municipal de Educação - Protocolado n.º 10/10/6.619 PG 
Nos exatos termos da solicitação e justifi cativas precedentes da Secretaria de Educa-
ção, e à vista dos pareceres de fl s. 1.757 a 1.767, 1.779 a 1.782, 1.807/verso e 1.808 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam, respectivamente, a necessidade e a 
ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
A prorrogação do prazo do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a em-
presa Planer Engenharia Ltda. (Termo de Contrato n.º 161/10 - fl s. 1.143 a 1.164), pelo 
período de 14 (quatorze) meses, contado a partir de 09/08/2.011, para a conclusão do 
objeto daquele contrato, que em síntese, é a execução de obra de construção do ginásio 
poliesportivo da EMEF João Alves dos Santos;
O acréscimo qualitativo e quantitativo no percentual de 20,68%, equivalente a R$ 
290.345,17 (Duzentos e noventa mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dezessete cen-
tavos) e supressão no percentual de 15,88%, equivalente a R$ 233.046,44 (Duzentos e 
trinta e três mil, quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), em relação ao valor 
inicial atualizado daquele contrato, redundando no valor a ser aditado, no percentual de 
4,90%, equivalente à despesa de R$ 67.298,74 (Sessenta e sete mil, duzentos e noventa 
e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme fl s. 1.751 e 1.754 a 1.755;
Publique-se;
Na sequência, à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/SMAJ para a for-
malização do Termo Contratual próprio, e posteriormente, retornem os autos à Secre-
taria de Educação para as demais providências, e após, na forma indicada à fl . 1.782, 
“in fi ne”, ao DPDI para análise e apuração acerca de eventuais responsabilidades, 
decorrentes de falhas de projeto/planejamento. 

 ALCIDES MAMIZUKA  
 Secretário Municipal Chefe De Gabinete Do Prefeito 

 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITAS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE RECEITAS 

  INSTRUÇÃO NORMATIVA SMR Nº 10, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012 
 Dispõe sobre a prova plena da efetiva cessação das atividades prevista 

no § 2º do art. 64 do Decreto Municipal nº 15.356, de 26 de dezembro de 
2005, para o contribuinte pessoa natural e pessoa natural equiparada à 

pessoa jurídica, e dá outras providências. 
 O SECRETÁRIO DE RECEITAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS , no uso de 
suas atribuições legais conferidas pelos incisos I e III do art. 81 da Lei Orgânica do 
Município de Campinas e pelo Decreto Municipal nº 17.571, de 25 de abril de 2012, 
e com base no disposto no § 2º do art. 64 do Decreto Municipal nº 15.356, de 26 de 
dezembro de 2005, 
 CONSIDERANDO  a necessidade de regulamentar a legislação, uniformizar o pro-
cedimento acerca do encerramento de inscrição no Cadastro Municipal de Receitas 
Mobiliárias após o prazo de 30 dias previsto no  caput  do art. 64 do Decreto Municipal 
nº 15.356/2005 e dar maior celeridade ao atendimento das solicitações e aos procedi-
mentos administrativos,
 Expede  a seguinte Instrução Normativa:
 Art. 1º  Para efeito de encerramento de inscrição no Cadastro Municipal de Receitas 
Mobiliárias após o prazo de 30 dias previsto no  caput  do art. 64 do Decreto Municipal 
nº 15.356/2005, considera-se prova plena da efetiva cessação da prestação de serviços 
da pessoa natural, conforme disposto no § 2º do referido art. 64: 
 I  -o óbito do contribuinte, comprovado pelo atestado de óbito;
 II  - a incapacitação permanente do contribuinte, física ou mental, para o exercício 
profi ssional da atividade para a qual está inscrito no Cadastro Municipal de Receitas 
Mobiliárias, comprovada por laudo médico circunstanciado que:
- ateste a incapacidade do exercício profi ssional para a atividade respectiva; e
- indique a data a partir da qual se deu a incapacitação;
 III  - a aposentadoria do contribuinte por invalidez, em decorrência de incapacitação 
que impeça o exercício profi ssional da atividade para a qual está inscrito no Cadastro 
Municipal de Receitas Mobiliárias, comprovada por Carta de Concessão/Memória de 
Cálculo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 
 IV  -a não inscrição do contribuinte no órgão de classe, quando se tratar de requisito 
para o exercício da profi ssão para a qual está inscrito no Cadastro Municipal de Recei-
tas Mobiliárias, comprovada pela baixa do registro profi ssional no órgão de classe ou 
transferência desse registro para outro Estado da Federação; 
 V  - a existência de impedimento legal, comprovada pela apresentação dos dispositivos legais;
 VI  - a mudança do domicílio do contribuinte para outro Estado da Federação ou País, 
comprovada por documentação idônea.
 § 1º  Para a pessoa natural e pessoa natural equiparada à pessoa jurídica cujas ativi-
dades estejam sujeitas à permissão ou à autorização da Empresa Municipal de De-
senvolvimento de Campinas S/A (EMDEC), a prova de cessação das atividades será 
comprovada, exclusivamente, por meio de declaração da EMDEC que informe a data 
do encerramento da prestação de serviços, exceto em caso de óbito ou incapacitação 
permanente, quando a comprovação poderá ser efetuada, alternativamente, nos termos 
dos incisos I e II do  caput  deste artigo.
 § 2º Na ausência de comprovação do encerramento das atividades nos termos deste arti-
go, considerar-se-á a data da protocolização do pedido de encerramento de inscrição no 
Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias como término da prestação de serviços, nos 
termos da alínea "b" do inciso I do § 1º do art. 64 do Decreto Municipal nº 15.356/05. 
 § 3º  A disposição do § 2º deste artigo não se aplica à pessoa natural e à pessoa natural 
equiparada à pessoa jurídica cujas atividades estejam sujeitas à permissão ou à autori-
zação da EMDEC, para as quais o encerramento de inscrição no Cadastro Municipal 
de Receitas Mobiliárias ocorrerá apenas nos termos do § 1º deste artigo.
 § 4º  A constatação pela Administração Tributária de que o contribuinte prestou servi-

ços na atividade em que está inscrito, em data posterior à da cessação das atividades 
verifi cada nos termos deste artigo, afasta a aplicação das regras nele previstas.
 Art. 2º  A solicitação de encerramento de inscrição no Cadastro Municipal de Receitas 
Mobiliárias deverá ser efetuada por meio do formulário "Requerimento Único DRM/
SMF", instituído pela Instrução Normativa nº 01 DRM/SMF, de 20 de março de 2009, 
e subscrita pelo contribuinte ou por seu representante legal, junto ao Protocolo Geral.
 § 1º  A solicitação de encerramento de inscrição face a óbito do contribuinte poderá ser 
feita por qualquer pessoa interessada. 
 § 2º  A solicitação de encerramento de inscrição deverá ser instruída com os documen-
tos a seguir:
 I  - Documentos requeridos no formulário "Requerimento Único - DRM/SMF ";
 II  - Documento de Informação Cadastral - DIC, em 2 (duas) vias, no modelo defi nido 
pela Prefeitura Municipal de Campinas, disponível no endereço eletrônico www.cam-
pinas.sp.gov.br, preenchido por processamento eletrônico de dados, sem emendas ou 
rasuras e perfeitamente legível em todas as vias, com o campo "data do encerramento" 
do item 5 - Atividade Econômica, em branco;
 III  - Cópia autenticada dos documentos comprobatórios do encerramento das atividades .  
 Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Instrução Normati-
va nº 02/2009 DRM/SMF, de 03 de abril de 2009.
 Art. 4º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 ANTONIO CARIA NETO 

 Secretário Municipal De Receitas 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

 NOTIFICAÇÃO DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 Despaho da Sra. Diretora  

 Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, aos 
princípios de celeridade e economia processual, ao Decreto Federal nº 2.181/97 e 
com fundamento nos pareceres exarados pelo Sr. Dr. Procurador do Município, 
protocolados nº 2012/09/00186 , 2012/09/00194 e 2012/09/00290, que entende pela 
possibilidade de notificação das partes por edital, em decorrência do lapso tem-
poral sem movimentação das partes, e sem que os processos abaixo relacionados 
tenham resultado em aplicação de penalidades administrativas ficam as partes 
notificadas para, no prazo de 10 dias, tomarem ciência da decisão de 1.ª instância 
administrativa. 

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA RECLAMA-
DA

RECLA-
MADA

2006/12913 ADALPA AGRICOLA E COM. 
LTDA VIVO

2006/13415 JOÃO BATISTA DA SILVA IBICARD

2006/13222 VALERIA CRISTINA V. MATOS 
GABRIEL EMBRATEL

2006/12835 ADRIANA YUMI Z. MORI TELEFONICA

2006/13388 JOCELINO GUIMARÃES SANASA

2006/13284 SILVIA HELENA DA SILVA 
MUSCIO

ERNANI G. FELIX - LEI-
LOEIRO

PORTO 
SEGURO

2006/12947 ODAIR ALVES PEREZ E REZENDE ADVO-
CACIA

BANCO SAN-
TANDER

2006/12969 PAULO CESAR DA COSTA APOLO II VEICULOS
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2006/12984 ANTONIO LEMES DA CUNHA TELEFONICA EMBRATEL TIM

2006/13187 MARIA DE LOURDES NUNES BANCO ITAU

2006/13411 DANIEL MARTINS SILVA TIM 

2006/5929 MARIA BENEDITA DIAS PAUZER AON WARRANTY SERVICES MAGAZINE 
LUIZA

2006/12812 MARIA MACHADO PEIXOTO VIVO

2006/12749 VBR COM. E MONTAGENS IND. VERA CRUZ SEGUROS

2006/12968 CARLOS EDUARDO LIMA DE 
SOUZA MICROCAMP

2006/13183 ADRIANO HERMES CAVAL-
CANTE KARONA IMÓVEIS

2006/12756 MARIO MACCARI FILHO DIRECT NET

2006/12869 MARCOS JANUZZI CMJ COM. DE VEICULOS

2007/5483 RITA FRANCO S. CARVALHO CASA DAS VARIEDADES

2007/5464 RAPHAEL ALEIXO CORREA 
PRATA SW INFORMÁTICA

2007/5422 ARIOVALDO NOVAIS EURO CAMPINAS EDIÇÕES

2007/5467 INGRID OLIVEIRA RODRIGUES CENTRO DE ESTUDO 
GLOBAL

2007/4971 EVANIR TEIXEIRA CHAVES EURODATA 

2007/4925 GUARACI ALFREDO PONTO FRIO

2007/4908 MARIA LUCIA DE BARROS 
MOLINARI ADARA VEICULOS

2007/4912 CLEUZA MARTINI BRADESCO SEGUROS

2007/4976 ECIO FLAVIO GREGO ANCAN-
GELO CREDICARD

2007/5434 MARIA CRISTINA DE CASTRO 
CUNHA AMERICANAS.COM

2007/5465 COLLAÇO ADM PREDIAL SW INFORMÁTICA

2007/5468 EUNICE DA SILVA C&A MODAS

2007/4923 FABRICIA CASTELAR CORREA POWERCELL CELULARES

2007/4948 PAULA AMANDA BASSETO BANGALORE BOLSAS

2007/4996 CLARICE FERREIRA MICROCAMP

2007/5446 RICARDO DONIZETE ROSA AMERICANAS.COM

2007/5466 COLLAÇO ADM PREDIAL SW INFORMÁTICA

2007/5476 ERIC FERNANDO DOS SANTOS TIM 

2007/13224 IVALDO AP. TAVARES MICROCAMP

2007/3839 CELI TEREZINHA S. OLIVEIRA SANTA OTICA

2007/3843 DOUGLAS BATISTA MIRO PAPELARIA & CIA

2007/3861 DANIEL RIZZATO MICROCAMP

2007/3539 ANTONIO PADUA TEIXEIRA PRATELEIRAS E ACESSÓ-
RIOS

2007/3537 ACASSIO DONIZETE RODRI-
GUES EMBRATEL

2007/3536 VALTER DA SILVA QUEIROZ JR. BRADESCO CONSÓRCIO

2007/3534 AIRTON BARBOSA SCPC

2007/13219 MARA AP. M. BELLINI DURATEX LEROY 
MERLIN

2007/3532 MARLI DE FATIMA G. DA SILVA CREDICARD

2007/3535 GILBERTO DA SILVA EMPÓRIO VEICULOS

2007/3527 RICARDO EMANOEL B. SILVINO ELEGANCE MOTORS

2007/3518 ROTH G. WALTRAUD RED MOVEIS

2007/3519 ELIANE K. DE PAULA COOPUS

2007/3524 ROSANA AP. DA SILVA C&A MODAS IBICARD

2006/12762 CRISTINA DANTAS AVELAR ALBERT SABIN

2006/5150 DOMIGOS ZOIA SACCHI CASAS BAHIA

2006/12790 WILSON ROBERTO COSTOLA CPFL

2006/12822 ELIDIO LOPES DE OLIVEIRA CONSORCIO NACIONAL 
VOLSKWAGEN

2006/12823 GIOVANA COCETTI BANCO DO BRASIL

2006/12764 J. SEIXAS COMUNICAÇÃO E 
EVENTOS CLARO

2006/12761 RAIMUNDO TAVARES CAVAL-
CANTE EMBRATEL

2006/12766 JONAS RIBEIRO GUIMARÃES APOLO II VEICULOS

2006/12826 BRUNO BARDONE DE SIQUEIRA VIVO

2006/12776 PATRICIA FERREIRA LUZ AUTO ESCOLA CATEDRAL

2006/12763 MARIA RITA PERES CPFL

2007/10017 GISLAINE FERREIRA REGO BANCO DO BRASIL

2006/12788 THEREZINHA DE JESUS D. 
MACIEL CETELEM

2006/12817 DORVAIL JUSTINO DOS SANTOS BANCO ITAU

2006/12759 MARCOS CESAR FRANCO 
PEREIRA CLARO

2006/12801 IRENE DA COSTA GIUNGI UNIÃO SAUDE

2007/13027 VALMOR FUHR IBN VEICULOS

2007/13002 ALEXANDRO QUEIROZ DE 
LEMOS ALPINI VEICULOS

2007/13014 ELIANE AP. COSTA ALPINI VEICULOS

2007/5023 NELSON RODRIGUES DA SILVA SANASA

2006/5242 RONALDO FABIANO RAFAEL TELEFONICA

2007/5087 ANDERSON AMARAL DE SOUZA REPUBLIQUE PEUGEOT

2007/5096 LUCIANO VIEIRA RODRIGUES BANCO SANTANDER

2007/5110 IVANILDO ALVES DOS SANTOS CAMPCAD INFORMÁTICA

2007/5159 SOLANGE LOURDES DE 
OLIVEIRA CREDICARD

2007/5163 ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 
COBACHO CLARO

2007/5164 BARBARA DE SIQUEIRA H. 
SILVA GIOMA TIM 

2007/5123 MARIA IZABEL DOS SANTOS 
C. SILVA FOTO OPTICA

2007/5138 CARMEN MARINI ANGELES ULTRACENTER SIST. RECUP. 
CREDITO

2007/5150 JOSÉ TONELLO BANCO SANTANDER

2007/5170 PATRICIA JORGE FERNANDES AMERICAN AIRLINES

2007/5172 MARIA DO O DE MELO ELETROPAULO

2007/5187 ORLEANS COM. DE PEÇAS TIM 

2007/5211 IVANILDE RIBEIRO NEVES 
SOUZA ESPLANADA MOVEIS

2007/5224 CRISTIANE DIAS LUIZ CREDICARD

2007/5232 CELIO ROBERTO SOARES DOS 
SANTOS CARREFOUR DOM PEDRO SUGGAR

2007/5264 SANDRO LUCIO DE JESUS FORTE VEICULOS

2006/12038 IZA SANTOS RAMOS LOSANGO

2006/12013 LOTARIO MARIANO DOMINGO CANDEIAS

2006/11844 DULCE ANDRADE CANDEIAS

2006/11888 THAIS AP. CARVALHO PINTO DD CRED SERVIÇOS

2006/12011 DELFINO CASTANHEIRO ADASIL COM. E SERV

2006/11728 ADRIANO DONIZETE RODRI-
GUES CANDEIAS

2006/11727 NILTON ONÓRIO DA SILVA CPFL

2006/11735 WANDERLEY CELEGÃO CANDEIAS

2006/11710 ADRIANA K. TAMURA CANDEIAS

2006/11711 ANTONIO JOSE ROSSI CANDEIAS

2007/3801 CLODOALDO ROBERTO ALBU-
QUERQUE VOLKSWAGEN DO BRASIL

2007/3976 HELENICE DE CARLOS OLI-
VEIRA CASA E ARTE

2007/13355 ARTUR RAMOS BACCI CARTÃO FININVEST

2007/13329 ANTONIO FELISBERTO DA 
SILVA C&A MODAS

2007/13330 RONALDO ANTONIO COLLE AUTO ESCOLA CATEDRAL

2007/13290 ANTONIA MARIA DE CASTRO MAGAZINE LUIZA

 ERRATA: PUBLICADO EM 14.12.12 
 Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, aos 
princípios de celeridade e economia processual, ao Decreto Federal nº 2.181/97 e 
com fundamento nos pareceres exarados pelo Sr. Dr. Procurador do Município, 
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protocolados nº 2012/09/00186 , 2012/09/00194 e 2012/09/00290, que entende pela 
possibilidade de notificação das partes por edital, em decorrência do lapso tem-
poral sem movimentação das partes, e sem que os processos abaixo relacionados 
tenham resultado em aplicação de penalidades administrativas ficam as partes 
notificadas para, no prazo de 10 dias, tomarem ciência da decisão de 1.ª instância 
administrativa. 
ONDE SE LÊ: PROC. 2007/11.175
RECLAMANTE: ELIETE DAS VRIGENS SANTOS
RECLAMADA: MICROCAMP

LEIA SE: PROC. 2007/11.179
RECLAMANTE: ELIETE DAS VIRGENS SANTOS
RECLAMADA: MICROCAMP
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 VIVIANE CARVALHO DE M. BELMONT 

 Diretora Do Departamento De Proteção Ao Consumidor 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo nº: 2004/05/0607 anexos 05/40/0628, 06/40/0947, 07/10/08955, 
08/03/03182, 09/03/2918, 09/03/10964, 09/03/11928, 10/03/04168
Interessado:   José Benetti Netto
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários
C.Cart.:   4154.51.08.0434.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007  defiro   o pedido de re-
visão de lançamentos de IPTU/Taxa de Lixo, exercícios de 2004 a 2006 e 2008 a 2010, 
originalmente constituídos,  alterando-se a situação do imóvel de esquina para meio de 
quadra, o ano base de depreciação de 1996 para 1993, a área construída de 306,50m² para 
199,30m², o tipo/padrão/subpadrão  em 2004  de A-3.4 para A-3.0  em 2005  para A-3.1, 
mantendo-se  em 2006 e 2008 a 2010  a categoria construtiva padrão de acabamento RH4, 
conforme vistoria de 27/04/2006 e parecer fi scal à folha 16, nos termos do artigo 2º e tabela 
III da Lei 9927/98 alterada pela 10400/99 e dos artigos 17, 18 e tabela IV do anexo I, da Lei 
11111/2001 alterada pelas Leis 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU/
Taxa de Lixo, exercício de 2007,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos 
termos do art. 83, I, da Lei 13104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além 
do prazo previsto no artigo 34 da mesma Lei. No entanto,  determino de ofício  a 
atualização dos dados cadastrais referentes aos lançamentos de IPTU, dos exercícios 
de 2007, 2011 e 2012, desde que estejam dentro do quinquênio legal, de que trata os 
artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 5172/66-CTN, contando o prazo decaden-
cial no momento da execução da decisão pela CSCLI/DRI/GP, alterando-se os dados 
cadastrais de acordo com a decisão proferida aos exercícios de 2006 e 2008 a 2010, 
conforme vistoria e Parecer fi scal acima citados, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e ta-
bela IV, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão exercício 2007, no prazo de até 30 dias, 
nos termos do § único do artigo 83 da Lei 13104/07.

 Protocolo nº: 05/10/08744, 06/10/09266, 07/03/01623, 08/03/03697, 09/03/02795, 
09/03/11994 anexos ao principal nº 04/10/7619
Interessado:   Arleide Oliveira de Almeida
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários
C.Cart.:   3441.51.15.0089.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo 
aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  d  efiro o   pedi-
do de revisão do lançamento de IPTU, exercício 2005,  alterando-se o tipo/padrão/
subpadrão do imóvel de A-4.0 para F-2.0, conforme vistoria de 11/09/2006 e parecer 
fi scal à folha 26, mantendo-se os demais dados inalterados, nos termos do artigo 2º, 
tabela VIII da Lei 9927/98 alterada pela Lei 10400/99.  Indefiro   o pedido de revi-
são de lançamentos de IPTU, exercícios de 2006 a 2009,  posto que foi constatado 
que o imóvel possui construção de categoria predominantemente não residencial, bem 
como, aumento de área construída, as quais acarretam aumento no valor do tributo, 
conforme parecer fi scal às folhas 26/27 e demonstrativos dos cálculos à folha 99, nos 
termos dos artigos 17, 18C e tabela VI, do anexo I, da Lei 11111/2001 alterada pelas 
Leis 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  determino a retificação de ofício, dos dados cadastrais do imóvel, 
constantes dos lançamentos do IPTU, correspondentes aos exercícios  que estejam 
dentro do quinquênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 
5172/66-CTN, contando o prazo decadencial no momento da execução da decisão 
pela CSCLI/DRI/GP, apurando-se o valor do m² da construção, de acordo com o tipo 
construtivo/padrão de acabamento, mediante preenchimento de Planilha de Informa-
ções Cadastrais(PICs) para cada edifi cação, com base na vistoria de 11/09/2006 e 
parecer fi scal à folha 27, nos termos dos artigos 8º, 17, 18C e tabela VI, do anexo 
I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 12176/04, 12445/05 e 13209/07, a seguir 
discriminados: 

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA CONSTRUÍDA
(M²)

CATEGORIA CONS-
TRUTIVA

PADRÃO DE ACABA-
MENTO 

ANO BASE DE DEPRE-
CIAÇÃO

BARRACÃO 220,00 NRH4 1994

COBERTURA 1 50,00 NRH3 2006

COBERTURA 2 30,00 NRH2 2006

TOTAL 300,00

Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 

termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo nº: 04/10/07644 anexos 05/10/07769, 05/10/37466 
 Interessado:   José Carlos Cavalcanti de Souza 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3443.22.48.0249.01001 
Em face do exposto e atendendo aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007  defiro parcialmente o pedido de revisão de lançamentos do IPTU 
originalmente constituídos, exercícios de 2004 e 2005 , haja vista que o valor venal 
pleiteado pelo requerente não foi alcançado, estando também correto o valor do m² do 
terreno, nos termos da Lei nº 9927/98, que fi xou a pauta de valores do metro quadrado 
do terreno, correspondente às faces de quadras dos imóveis localizados no município 
de Campinas. Porém, alterando-se o tipo/padrão/subpadrão  em 2004  de A-3.0 para 
A-2.5, em 2005  para A-2.4, conforme vistoria de 30/09/2005 e parecer fi scal à folha 
14, nos termos do artigo 2º, tabela III, da Lei nº 9927/98 e dos artigos 17, 18 da Lei 
11111/2001 alterada pela Lei 12176/04.
Nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  determino de 
ofício  a atualização dos dados cadastrais para lançamentos que estejam dentro do 
quinquênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 5172/66-
CTN, contando o prazo decadencial no momento da execução da decisão pela CS-
CLI/DRI/GP, alterando-se a área construída de 203,00m² para 223,31m² e ano base 
de depreciação de 1986 para 1987 mantendo-se a categoria construtiva/padrão de 
acabamento RH3, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV, do anexo I, da Lei 
11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007, conforme vis-
toria de 30/09/2005 e parecer fi scal à folha 15. 
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo nº: 2004/10/08747 
 Interessado:   Richard King 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3414.22.95.0226.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro   o pedido 
de revisão de lançamento de IPTU, exercício de 2004,  posto que foi constatado que 
o imóvel possui construção de categoria predominantemente não residencial, a qual 
acarreta aumento no valor venal e consequentemente no valor do tributo, conforme 
parecer fi scal à folha 31 e demonstrativo dos cálculos à folha 34, nos termos dos arti-
gos 17, 18C e tabela VI, do anexo I, da Lei 11111/2001 alterada pelas Leis 12176/04, 
12445/05 e 13209/2007.
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  determino a retificação de ofício, dos dados cadastrais do imóvel, 
constantes dos lançamentos do IPTU, correspondentes aos exercícios  que estejam 
dentro do quinquênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 
5172/66-CTN, contando o prazo decadencial no momento da execução da decisão 
pela CSCLI/DRI/GP, apurando-se o valor do m² da construção, de acordo com o tipo 
construtivo/padrão de acabamento, mediante preenchimento de Planilha de Informa-
ções Cadastrais(PICs) para cada edifi cação, com base na vistoria de 29/03/2011 e 
parecer fi scal à folha 31, nos termos dos artigos 8º, 17, 18C e tabela VI, do anexo 
I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 12176/04, 12445/05 e 13209/07, a seguir 
discriminados: 

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA CONSTRUÍDA
(M²)

CATEGORIA CONS-
TRUTIVA

PADRÃO DE ACABA-
MENTO 

ANO BASE DE DEPRE-
CIAÇÃO

PAVIMENTO TÉRREO 123,44 NRH5 1989

PAVIMENTO INFERIOR 64,10 NRH4 1989

EDÍCULA 20,70 NRH4 1989

TOTAL 208,24

Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolos nºs: 2004/10/09725 
 Interessado:   José Luzia Molina 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3232.53.84.0050.01001 
Em face do exposto e atendendo aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  defiro o pedido de revisão de lançamentos de IPTU originalmente 
constituído, correspondente ao exercício de 2004 , apurando-se o valor do m² da 
construção, de acordo com o tipo construtivo/padrão de acabamento, mediante preen-
chimento de Planilha de Informações Cadastrais(PICs) para cada edifi cação, com base 
na vistoria de 11/04/2011 e parecer fi scal à folha 28, nos termos do artigo 2º, tabela V, 
da Lei 9927/98, alterada pela Lei nº 10400/99 e dos artigos 17, 18, da Lei 11111/2001 
e I.N/DRI nº 001/2004, a seguir discriminados: 
EXERCÍCIO: 2004 - LEI 9927/98, ALTERADA PELA LEI Nº 10400/99 E LEI 11111/01 

E I.N. 001/2004

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA CONSTRUÍDA
(M²)

TIPO/PADRÃO/SUBPA-
DRÃO

ANO BASE DE DEPRE-
CIAÇÃO

TÉRREO 264,44 C-2.0 2001

SUBSOLO 235,00 C-1.8 2001



5Campinas, terça-feira, 18 de dezembro de 2012 Diário Ofi cial do Município de Campinas

TOTAL 499,44

Nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  determino de 
ofício  a atualização dos dados cadastrais referentes aos lançamentos do IPTU, desde 
que estejam dentro do quinquênio legal, de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e 
173, I, da Lei 5172/66-CTN, contando o prazo decadencial no momento da execução 
da decisão pela CSCLI/DRI/GP, apurando-se o valor do m² da construção, de acordo 
com o tipo construtivo/padrão de acabamento, mediante preenchimento de Planilha de 
Informações Cadastrais(PICs) para cada edifi cação, com base na vistoria de 11/04/2011 
e parecer fi scal às folhas 29 e 30, nos termos dos artigos 17, 18, 18C e tabela VI do anexo 
I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 12176/04, 12445/05 e 13209/07, c/c os artigos 
149, VIII e 173, I, da Lei 5172/66-CTN, a seguir discriminados: 

EXERCÍCIOS: 2007 A 2011 - LEI 11111/2001, ALTERADA PELAS LEIS NºS 
12176/04, 12445/05 E 13209/07

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA CONSTRUÍDA
(M²)

TIPO/PADRÃO/SUBPA-
DRÃO

ANO BASE DE DEPRE-
CIAÇÃO

TÉRREO 264,44 NRH5 2001

SUBSOLO 235,00 NRH5 2001

TOTAL 499,44

EXERCÍCIO: 2012 - LEI 11111/2001, ALTERADA PELAS LEIS NºS 12176/04, 
12445/05 E 13209/07

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA CONSTRUÍDA
(M²)

TIPO/PADRÃO/SUBPA-
DRÃO

ANO BASE DE DEPRE-
CIAÇÃO

TÉRREO 264,44 NRH5 2001

SUBSOLO 235,00 NRH5 2001
COBERTURA (SUB-

SOLO) 54,00 NRH2 2011

TOTAL 553,44

Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo nº: 04/10/10177 
 Requerente:   Sebastião Geraldo Rodrigues 
 Interessado:   Oracy Machado de Souza 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3432.51.54.0626.01001 
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2004,  referente ao imóvel codifi cado sob nºs 3432.51.54.0626.01001, por 
falta de legitimidade do requerente e signatário da inicial, pois o mesmo não fi gura 
com sujeito passivo do tributo e nem atendeu à notifi cação para saneamento dos autos, 
conforme publicação no DOM de 29/06/2004 à folha 51, nos termos do art. 83, II, 
da Lei 13104/07. No entanto,  determino a revisão de ofício para lançamentos do 
IPTU  que estejam dentro do quinquênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, 
VIII e 173, I, da Lei 5172/66-CTN, contando o prazo decadencial no momento da 
execução da decisão pela CSCLI/DRI/GP, apurando-se o valor do m² da construção, 
de acordo com o tipo construtivo/padrão de acabamento, mediante preenchimento de 
Planilha de Informações Cadastrais(PICs) para cada edifi cação, com base na vistoria 
de 06/12/05 e parecer fi scal à folha 26, nos termos dos artigos 8º, 17, 18C e tabela VI, 
do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 12176/04, 12445/05 e 13209/07, a 
seguir discriminados: 

ESTRUTURA/COM-
PLEMENTO

ÁREA CONSTRUÍDA 
(M²)

CATEGORIA CONS-
TRUTIVA ANO DEPRECIAÇÃO

RECEPÇÃO – ADM. 55,54 NRH9 1998

SALA DE JOGOS 156,30 NRH7 1999

QUIOSQUE 25,19 NRH5 1998

VESTIÁRIOS 126,50 NRH7 1998

TOTAL 363,53

 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão exercício 2004, no prazo de até 30 dias, 
nos termos do § único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.

 Protocolo nº: 2004/10/10081 anexo 06/10/12487 
 Interessado:   Luciano Antonio Pércio/Orminda Matano Basso 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3441.21.69.0061.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro   o pedido 
de revisão de lançamento de IPTU, exercício de 2004, originalmente constituído,  
alterando-se o tipo/padrão/subpadrão de A-4.0 para A-3.3 e o ano base de depreciação 
de 1977 para 1971, conforme vistoria de 29/05/2006 e parecer fi scal à folha 19, nos 
termos do artigo 2º e tabela III da Lei 9927/98 alterada pela 10400/99 e dos artigos 
17, 18 da Lei 11111/2001.
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão dos lançamentos de IPTU, 
exercícios de 2000 a 2003,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do 
art. 83, I, da Lei 13104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo 
previsto no artigo 34 da mesma Lei. No entanto,  determino de ofício a atualização dos 
dados cadastrais referentes aos lançamentos de IPTU, dos exercícios  que estejam 
dentro do quinquênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 
5172/66-CTN, contando o prazo decadencial no momento da execução da decisão pela 

CSCLI/DRI/GP, alterando-se a área construída para 248,63m², a categoria construtiva/
padrão de acabamento para RH4 e o ano base de depreciação para 1975, conforme vis-
toria de 29/05/2006 e Parecer Fiscal à folha 20, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela 
IV, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 Fica o requerente,  desde já, intimado para querendo,  pedir reconsideração  da deci-
são de não conhecimento do pedido de revisão exercícios de 2000 a 2003, no prazo de 
até 30 dias, nos termos do § único do artigo 83 da Lei 13104/07.

 Protocolo nº: 2004/10/11431 anexos 06/10/8350, 08/03/4049, 09/03/12200, 10/03/4989 
 Interessado:   Rosangela Aparecida Cardoso/José Messias Soares Ramos  
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3433.24.736.0505.01001 
Em face do exposto e atendendo aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007  defiro o pedido de revisão de lançamentos do IPTU originalmente 
constituídos, exercícios de 2004, 2006, 2008 e 2010 , apurando-se o valor do m² da 
construção, de acordo com o tipo construtivo/padrão de acabamento, mediante preen-
chimento de Planilha de Informações Cadastrais(PICs) para cada edifi cação, com base 
na vistoria de 29/03/2005 e parecer fi scal à folha 49, nos termos do artigo 2ºe tabelas 
III e VIII, da Lei 9927/98 alterada pela Lei 10400/99 e dos artigos 17, 18, 18C e tabe-
las IV e VI do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 12176/04, 12445/05 e 
13209/07, a seguir discriminados: 
EXERCÍCIO: 2004 - LEI 9927/98 ALTERADA PELA LEI 10400/99 E LEI NºS 11111/2001

PAVIMENTO/UNI-
DADE

ÁREA CONSTRUÍDA
(M²)

TIPO/PADRÃO/SUBPA-
DRÃO

ANO BASE DE DEPRE-
CIAÇÃO

COMÉRCIO 157,50 F-2.0 1993

RESIDÊNCIA 107,86 A-2.7 1993

TOTAL 265,36

EXERCÍCIOS: 2006, 2008 E 2010 - LEI 11111/2001, ALTERADA PELAS LEIS NºS 
12176/04, 12445/05 E 13209/07

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA CONSTRUÍDA
(M²)

TIPO/PADRÃO/SUBPA-
DRÃO

ANO BASE DE DEPRE-
CIAÇÃO

COMÉRCIO 157,50 NRH2 1993

RESIDÊNCIA 107,86 RH3 1993

TOTAL 265,36

Nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  determino de 
ofício  a atualização dos dados cadastrais para lançamentos que estejam dentro do quin-
quênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 5172/66-CTN, 
contando o prazo decadencial no momento da execução da decisão pela CSCLI/DRI/
GP, apurando-se o valor do m² da construção, de acordo com o tipo construtivo/padrão 
de acabamento, mediante preenchimento de Planilha de Informações Cadastrais(PICs) 
para cada edifi cação, com os mesmos dados da decisão proferida aos exercícios de 
2006, 2008 e 2010, base na vistoria e parecer fi scal acima citados, nos termos dos 
artigos 17, 18, 18C e tabela VI do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 
12176/04, 12445/05 e 13209/07.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo nº: 2004/10/11527 
 Interessado:   Fernando Iuji Kobayashi 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3411.64.09.0311.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro   o pedi-
do de revisão de lançamento de IPTU exercício 2004, originalmente constituído,  
mantendo-se os dados cadastrais lançados, inclusive o tipo/padrão/subpadrão A-3.8, 
devidamente confi rmado em vistoria de 02/12/2005 e parecer fi scal à folha 14, nos 
termos do artigo 2º, tabela III da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10400/99 e dos artigos 
17 e 18 da Lei 11111/2001. 
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  determino de ofício a revisão dos lançamentos do IPTU, origi-
nalmente constituídos,  retifi cando-se os dados cadastraisdo imóvel, referentes aos 
exercícios que estejam dentro do quinquênio legal, de que trata os artigos 145, III, 
149, VIII e 173, I, da Lei 5172/66-CTN, contando o prazo decadencial no momento 
da execução da decisão pela CSCLI/DRI/SMF, alterando-se a categoria construtiva/
padrão de acabamento de RH5 para RH4, conforme vistoria de 02/12/2005 e parecer 
fi scal à folha 14, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV da Lei 11111/2001, 
alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo nº:   2004/10/11627 anexos 06/10/10154, 09/03/11938 
 Interessado:   Carlos José Tozzi 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
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 C.Cart.:   3432.42.22.0098.01001 
Em face do exposto e atendendo aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007  defiro o pedido de revisão de lançamento do IPTU originalmen-
te constituído, exercício de 2004 , alterando-se o ano base de depreciação de 1980 
para 1977 e o tipo/padrão/subpadrão de E-2.0 para F-2.0, reduzindo-se o valor venal 
conforme demonstrativo à folha 63, de acordo com vistoria de 23/11/2006 e parecer 
fi scal à folha 30, nos termos do artigo 2º, tabela VIII, da Lei nº 9927/98 e dos artigos 
17, 18, da Lei 11111/2001 Porém,  indefiro   o pedido de revisão de lançamentos do 
IPTU originalmente constituído, exercício de 2006 , haja vista que haverá aumento 
no valor venal e consequente no valor do imposto, não existindo mais o tipo cons-
trutivo "F" em virtude de alterações na legislação que implantou nova metodologia 
classifi catória para os imóveis através da Lei 12445/2005 e seus anexos com alteração 
da Lei 11.111/2001, passando a vigorar a partir do exercício de 2006, estando portanto 
contrário ao pleito do interessado, conforme vistoria de 23/11/2006, parecer fi scal à 
folha 37e memória dos cálculos à folha 64. 
Nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  determino de 
ofício  a atualização dos dados cadastrais para lançamentos que estejam dentro do quin-
quênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 5172/66-CTN, 
contando o prazo decadencial no momento da execução da decisão pela CSCLI/DRI/
GP, apurando-se o valor do m² da construção, de acordo com o tipo construtivo/padrão 
de acabamento, mediante preenchimento de Planilha de Informações Cadastrais(PICs) 
para cada edifi cação, com base na vistoria de 23/11/2006 e parecer fi scal à folha 37, 
nos termos dos artigos 17, 18, 18C e tabela VI do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada 
pelas Leis 12176/04, 12445/05 e 13209/07, c/c os artigos 149, VIII e 173, I, da Lei 
5172/66-CTN, a seguir discriminados: 

EXERCÍCIOS: 2007 A 2012 - LEI 11111/2001, ALTERADA PELAS LEIS NºS 
12176/04, 12445/05 E 13209/07

PAVIMENTO/PRÉDIO ÁREA CONSTRUÍDA
(M²)

TIPO/PADRÃO/SUBPA-
DRÃO

ANO BASE DE DEPRE-
CIAÇÃO

GALPÃO 299,29 NRH4 1976

SOTOPOSTO 66,11 NRH4 1976

ALMOXARIFADO 39,60 NRH3 1987

TOTAL 405,00

Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo nº:   04/10/73059 anexos 05/10/05812, 06/10/05199, 08/03/01915, 
09/03/03392, 10/03/3562 
 Interessado:   Carlos Gabriel Vogler Ibrahim 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3232.4277.0836.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007  defiro   o pedido de 
revisão de lançamentos de IPTU, exercícios de 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010, ori-
ginalmente constituídos,  alterando-se a área construída de 388,22m² para 323,88m² 
e o tipo/padrão/subpadrão  em 2005  de A-4.1 para A-3.7, mantendo-se  em 2006, 2008 
a 2010  a categoria construtiva padrão de acabamento de RH5, conforme vistoria de 
11/04/2007 e parecer fi scal à folha 43, nos termos dos artigos 17, 18 e tabela IV do 
anexo I, da Lei 11111/2001 alterada pelas Leis 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, 
exercício de 2004,  por se encontrar intempestiva a solicitação, nos termos do art. 83, 
I, da Lei 13104/07, haja vista que o pedido foi protocolizado além do prazo previsto no 
artigo 37 da Lei 11109/01. No entanto,  determino de ofício  a atualização dos dados 
cadastrais referentes ao lançamento de IPTU, exercícios de 2007, 2011 e 2012, desde 
que estejam dentro do quinquênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 
173, I, da Lei 5172/66-CTN, contando o prazo decadencial no momento da execução 
da decisão pela CSCLI/DRI/GP, alterando-se os dados cadastrais de acordo com a 
decisão proferida aos exercícios de 2006, 2008 a 2010, conforme vistoria e Parecer 
fi scal acima citados, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV, da Lei 11111/2001, 
alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo nº: 2005/10/06650 anexo 06/10/5765 
 Interessado:   Kalil José Zaidan 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3263.23.40.0514.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro   o pedido 
de revisão de lançamentos de IPTU, exercícios de 2004 e 2005, originalmente 
constituídos,  alterando-se o imóvel para territorial, por ter havido erro do recadas-
tramento imobiliário, conforme vistoria de 02/08/2008 e parecer fi scal à folha 19, nos 
termos do artigo 1º da Lei 9927/98 alterada pela 10400/99 e dos artigos 15 e 16 da 
Lei 11111/2001.
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  determino de ofício a atualização dos dados cadastrais referentes 
aos lançamentos de IPTU, dos exercícios  que estejam dentro do quinquênio legal, de 
que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 5172/66-CTN, contando o prazo 
decadencial no momento da execução da decisão pela CSCLI/DRI/GP, alterando-se o 
imóvel para territorial conforme parecer acima citado, nos termos dos artigos 15 e 16, 
da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-

sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo nº: 2005/10/8297 anexos 08/10/17566, 09/03/3209, 10/03/3485, 
05/10/8298, 08/10/17567, 09/03/3210, 10/03/3489 
 Interessado:   Mauro Pezzutti 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   4111.24.62.0197.00000-  lote 05   e 4111.24.62.0221.01001-  lote 06 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atenden-
do aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  defiro   o 
pedido de revisão de lançamentos de IPTU, exercícios de 2005, 2009 e 2010, 
originalmente constituídos,  alterando-se para predial o imóvel codifi cado sob nº 
 4111.24.62.0197.00000-lote 05,  com área construída de 149,34m², o ano base de de-
preciação 2002, o tipo/padrão/subpadrão  em 2005  A-2.2 e a categoria construtiva/
padrão de acabamento  em 2009 e 2010  RH2, conforme vistoria de 02/12/2010 e pa-
recer fi scal à folha 40; bem como, alterando-se os dados construtivos do imóvel codi-
fi cado sob nº  4111.24.62.0221.01001-lote 06  passando a área construída de 347,29m² 
para 196,00m², a situação do imóvel de esquina para meio de quadra, o tipo/padrão/
subpadrão  em 2005  de A-2.9 para A-2.5, mantendo-se  em 2009 e 2010  a categoria 
construtiva/padrão de acabamento RH3 e o ano base de depreciação 2002, de acordo 
com a vistoria de 02/12/2012 e parecer fi scal à folha 41; nos termos do artigo 2º e ta-
bela III da Lei 9927/98 alterada pela 10400/99 e dos artigos 17, 18 e tabela IV, da Lei 
11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  determino de ofício a atualização dos dados cadastrais referentes 
aos lançamentos de IPTU, dos exercícios  que estejam dentro do quinquênio legal, de 
que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 5172/66-CTN, contando o prazo 
decadencial no momento da execução da decisão pela CSCLI/DRI/GP,  alterando-se 
para predial o imóvel codificado sob nº 4111.24.62.0197.00000-lote 05  ,  com área 
construída de 149,34m², o ano base de depreciação 2002 e a categoria construtiva/
padrão de acabamento RH2, conforme vistoria de 02/12/2010 e parecer fi scal à folha 
40; bem como,  alterando-se os dados construtivos do imóvel codificado sob nº 
4111.24.62.0221.01001-lote 06  referentes aos  exercícios de 2007, 2008,  com área 
construída de 196,00m², categoria construtiva/padrão de acabamento RH3, ano base 
de depreciação 2002 e situação do imóvel meio de quadra, conforme parecer fi scal à 
folha 41 e, referentes aos  exercícios de 2011 e 2012,  passando a área construída para 
239,20m², o ano base de depreciação para 2003, a situação do imóvel de esquina para 
meio de quadra, mantendo-se a categoria construtiva/padrão de acabamento RH3, 
conforme vistoria de 02/12/2010 e parecer fi scal à folha 42, nos termos dos artigos 
17, 18 e tabela IV, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 
13209/2007.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo nº: 05/10/08621 anexos 06/10/10315, 08/03/02869, 09/03/01837, 
10/03/04920, 11/03/03683 
 Interessado:   Antonio Pedro da Silva 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3434.11.57.0233.01001 
Em face do exposto e atendendo aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007  defiro parcialmente o pedido de revisão de lançamentos do IPTU 
originalmente constituídos, exercícios de 2005, 2009 e 2010 , haja vista que haverá 
redução no valor venal e consequente no valor do imposto, porém não atinge ao valor 
pleiteado pelo requerente, conforme memória dos cálculos às folhas 66, 70 e 71; alte-
rando-se a área construída de 443,02m² para 454,75m², o ano base de depreciação de 
1995 para 1993, o tipo/padrão/subpadrão  em 2005  de A-3.3 para A-3.2, mantendo-se 
 em 2009/2010  a categoria construtiva/padrão de acabamento RH4, conforme vistoria 
de 16/12/09 e parecer fi scal à folha 48, nos termos do artigo 2º, tabela III, da Lei nº 
9927/98 e dos artigos 17, 18, tabela IV do anexo I, da Lei 11111/2001 alterada pela 
Lei 12176/04., 12445/05 e 13209/2007. Porém,  indefiro   o pedido de revisão de lan-
çamentos do IPTU originalmente constituídos, exercícios de 2006 a 2008 e 2011 , 
haja vista que haverá aumento no valor venal e consequente no valor do imposto, 
em face do aumento de área construída, estando contrário ao pleito do interessado, 
conforme vistoria de 16/12/2009, parecer fi scal à folha 48 e memória dos cálculos às 
folhas 67 a 69 e 72. 
Nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  determino de 
ofício  a atualização dos dados cadastrais para lançamentos que estejam dentro do quin-
quênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 5172/66-CTN, 
contando o prazo decadencial no momento da execução da decisão pela CSCLI/DRI/
GP, alterando-se a área construída de 443,02m² para 454,75m², ano base de deprecia-
ção de 1995 para 1993 mantendo-se a categoria construtiva/padrão de acabamento 
RH4, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV, do anexo I, da Lei 11111/2001, 
alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007, conforme vistoria e parecer 
fi scal acima citados. 
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo nº: 2006/10/07465 anexos 06/10/26349, 07/03/03138, 08/10/34374 
 Interessado:   José Carlos Marcelino 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3214.12.35.0155.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro   o pedido 
de revisão de lançamentos de IPTU, exercícios de 2006 e 2007,  posto que para o 
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 exercício de 2006  foi constatado que haverá aumento de tributo em virtude da trans-
formação do imóvel em predial, devendo o lançamento ser mantido, haja vista a perda 
do direito de retifi car o lançamento para constituição de crédito complementar, nos 
termos dos artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 5172/66-CTN e para o  exercício 
de 2007 , a matéria já foi tratada nos autos do processo nº 2006/10/43022, tendo sido 
providenciado a redução da área do terreno a partir do exercício de 2008, conforme 
informações do SIM à folha 70.
Atendendo aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007  fica 
prejudicada a análise do pedido de revisão do lançamento do IPTU, exercício de 
2008  ,  nos termos do artigo 85 da Lei 13104/2007, tendo em vista a perda de seu do 
objeto, pois o lançamento em tela foi cancelado e reemitido, através do protocolo nº 
43022/10/2006(reemissão em maio/2011), conforme demonstrativos às folhas 70 e 79.
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/2007,  determino a retificação de ofício, dos dados cadastrais do 
imóvel, constantes dos lançamentos do IPTU, correspondentes aos exercícios  que 
estejam dentro do quinquênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 173, 
I, da Lei 5172/66-CTN, contando o prazo decadencial no momento da execução da 
decisão pela CSCLI/DRI/GP,  alterando-se o imóvel para predial  com área cons-
truída de 329,55m², a categoria construtiva/padrão de acabamento RH5, ano base de 
depreciação 2005,  alterando-se também o valor do metro quadrado do terreno  de 
18,1173UFICs para 9,1168UFICs, conforme parecer da CSAI/DRI às folhas 39 a 43 e 
47, nos termos dos artigos 8º, 16A, 17, 18 e tabela IV, do anexo I, da Lei 11111/2001, 
alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007, conforme parecer fi scal 
elaborado através de enquadramento indireto, à folha 71. 
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolos nºs: 2008/10/4437 anexo 2008/10/26219 
 Interessado:   Federação Meridional das Cooperativas Agropecuárias Ltda 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3162.14.47.0001.01001 
Em face do exposto e atendendo aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007  defiro parcialmente o pedido de revisão do lançamento de IPTU 
originalmente constituído, correspondente ao exercício de 2008 , mantendo-se a 
alíquota de 2,90% sobre o novo valor venal apurado, nos termos do artigo 19, § 2º 
da Lei 11111/2001 alterada pela Lei 12445/05, porém, alterando-se o valor do m² da 
construção, de acordo com o tipo construtivo/padrão de acabamento, mediante preen-
chimento de Planilha de Informações Cadastrais(PICs) para cada edifi cação, com base 
na vistoria de 25/06/2008 e parecer fi scal às folhas 139 a 141, nos termos dos artigos 
17, 18C e tabela VI, do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis 12445/05 e 
13209/07, a seguir discriminados: 

EXERCÍCIO 2008 - LEI 11111/2001, ALTERADA PELAS LEIS 12445/05 E 13209/07

PAVIMENTO/PRÉDIO
ÁREA CONS-

TRUÍDA
(M²)

CATEGORIA CONS-
TRUTIVA

PADRÃO DE ACABA-
MENTO 

ANO BASE DE 
DEPRECIA-

ÇÃO

P1- PAV.TÉRREO(ADM. E REFEIT) 1.684,82 NRH4 1977

P1- PAV.SUP (ADMINISTRAÇÃO) 1.421,84 NRH4 1977

P1A – COBERTURA PARA CARRO 122,96 NRH1 1977

P2- COBERTURA PARA CARRO 48,00 NRH1 1977

P3- COBERTURA PARA CARRO 64,00 NRH1 1977

P4- GUARITA FRONTAL 12,95 NRH4 1977

P5- GRÊMIO 159,20 NRH5 1977

P6- PORTARIA E BALANÇA 412,88 NRH4 1977

P7- BARRACÃO CAFÉ 5.040,00 NRH4 1977

P7A- EX BALANÇA 9,60 NRH4 1977

P7B- COBERTURA 48,00 NRH2 1977

P7C- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P7D- COBERTURA 80,00 NRH2 1977

P7E- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P7F- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P8- BARRACÃO ALGODÃO 5.040,00 NRH4 1977

P8A- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P8B- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P8C- COBERTURA 120,00 NRH2 1977

P8D- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P8E- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P8F- COBERTURA 120,00 NRH2 1977

P9- BARRACÃO ALGODÃO + CEREAIS 10.980,00 NRH4 1977

P9A- COBERTURA 50,00 NRH2 1977

P9B- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P9C- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P9D- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P9E- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P9F-COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P10- SILOS 275,02 NRH2 1977

P11- BARRACÃO SEMOVENTES 5.040,00 NRH4 1977

P11A- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P11B- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P12- GUARITA FUNDO 10,40 NRH4 1977

P13- BENEF. CAFÉ 176,40 NRH3 1977

P14- BASE PARA TANQUE 39,04 NRH3 1977

P15- VESTIÁRIO 190,56 NRH3 1977

P16- ARQUIVO MORTO 590,10 NRH4 1977

P16A- COBERTURA 151,99 NRH2 1977

P17- ALMOXARIFADO 473,68 NRH3 1977

P18- CASA DE BOMBAS 12,82 NRH3 1977

TOTAL 33.382,26

Nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  determino de 
ofício  a atualização dos dados cadastrais referentes aos lançamentos de IPTU, dos 
exercícios que estejam dentro do quinquênio legal, de que trata os artigos 145, III, 
149, VIII e 173, I, da Lei 5172/66-CTN, contando o prazo decadencial no momento da 
execução da decisão pela CSCLI/DRI/GP, alterando-se o valor do m² da construção, 
de acordo com o tipo construtivo/padrão de acabamento, mediante preenchimento 
de Planilha de Informações Cadastrais(PICs) para cada edifi cação,  aplicando-se aos 
exercícios de 2009 e seguintes os mesmos dados da decisão proferida ao exercício 
de 2008 , com base na vistoria de 25/06/2008 e parecer fi scal às folhas 139 a 141, nos 
termos dos artigos 17, 18C e tabela VI, do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas 
Leis 12445/05 e 13209/07  e, ao exercício de 2007 , de acordo com o parecer às 136 a 
138 nos termos dos artigos 17, 18C e tabela VI, do anexo I, da Lei 11111/2001, altera-
da pela Leis 12445/05 a seguir discriminados: 

EXERCÍCIO 2007 - LEI 11111/2001, ALTERADA PELA LEI 12445/05 

PAVIMENTO/PRÉDIO
ÁREA CONS-

TRUÍDA
(M²)

CATEGORIA 
CONSTRUTIVA

PADRÃO DE 
ACABAMENTO 

ANO BASE 
DE DEPRE-

CIAÇÃO

P1- PAV.TÉRREO(ADM. E REFEIT) 1.684,82 NRH4 1977

P1- PAV.SUP (ADMINISTRAÇÃO) 1.421,84 NRH4 1977

P1A – COBERTURA PARA CARRO 122,96 NRH1 1977

P2- COBERTURA PARA CARRO 48,00 NRH1 1977

P3- COBERTURA PARA CARRO 64,00 NRH1 1977

P4- GUARITA FRONTAL 12,95 NRH4 1977

P5- GRÊMIO 159,20 NRH5 1977

P6- PORTARIA E BALANÇA 412,88 NRH4 1977

P7- BARRACÃO CAFÉ 5.040,00 NRH4 1977

P7A- EX BALANÇA 9,60 NRH4 1977

P7B- COBERTURA 48,00 NRH2 1977

P7C- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P7D- COBERTURA 80,00 NRH2 1977

P7E- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P7F- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P8- BARRACÃO ALGODÃO 5.040,00 NRH4 1977

P8A- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P8B- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P8C- COBERTURA 120,00 NRH2 1977

P8D- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P8E- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P8F- COBERTURA 120,00 NRH2 1977

P9- BARRACÃO ALGODÃO + CEREAIS 10.980,00 NRH4 1977

P9A- COBERTURA 50,00 NRH2 1977

P9B- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P9C- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P9D- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P9E- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P9F-COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P10- SILOS 275,02 NRH2 1977

P11- BARRACÃO SEMOVENTES 5.040,00 NRH4 1977

P11A- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P11B- COBERTURA 72,00 NRH2 1977

P12- GUARITA FUNDO 10,40 NRH4 1977

P13- BENEF. CAFÉ 176,40 NRH3 1977

P14- BASE PARA TANQUE 39,04 NRH3 1977

P15- VESTIÁRIO 190,56 NRH4 1977

P16- ARQUIVO MORTO 590,10 NRH4 1977

P16A- COBERTURA 151,99 NRH3 1977
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P17- ALMOXARIFADO 473,68 NRH3 1977

P18- CASA DE BOMBAS 12,82 NRH3 1977

TOTAL 33.382,26

Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
Em relação aos questionamentos de inconstitucionalidade dos lançamentos sobre 
a progressividade do IPTU deixo de me pronunciar, nos termos do art. 88 da Lei 
13.104/07, remetendo-as ao foro competente.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo nº: 2009/03/01990 anexo 09/03/9060 
 Interessado:   Eliseu de Jesus de Sousa 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
 C.Cart.:   3422.54.15.0665.01001 
Em face do exposto e atendendo aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 
13.104/2007  defiro o pedido de revisão de lançamento do IPTU originalmente cons-
tituído, exercício de 2009 , alterando-se a área construída de 544,96m² para 109,04m², a 
categoria construtiva/padrão de acabamento de RH5 para RH4 e ano base de deprecia-
ção de 1998 para 1987, conforme parecer fi scal à folha 19 elaborado através de Planilha 
de Enquadramento Indireto/PEI, nos termos dos artigos 17 e 18, tabela IV, do anexo I, da 
Lei 11111/2001 alterada pela Lei 12176/2004, 12445/05 e 13209/2007.
Nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  determino de ofí-
cio  a retifi cação dos lançamentos do IPTU referentes aos exercícios que estejam dentro 
do quinquênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, VIII e 173, I, da Lei 5172/66-
CTN, contando o prazo decadencial no momento da execução da decisão pela CSCLI/
DRI/GP, alterando-se os dados cadastrais de acordo com a decisão ora proferida, nos 
termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV, do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas 
Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007, conforme parecer fi scal acima citado. 
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 

devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal Matr. 43.572-4 Diretor/DRI-GP 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA   

  Protocolado nº:  2012/10/00426
 Interessado:  Sérgio Mishima Ito
 Assunto:  Impugnação de ISSQN - Construção Civil - Guia nº. 014119/2011 

Atendendo ao disposto nos arts. 68, 69 e 70 da lei 13.104/07, e artigo 2º, I da IN 
nº 003/2008-DRM/SMF, à vista do requerimento apresentado, com base nos ele-
mentos do presente protocolado e na manifestação fi scal,  defiro  o pedido de can-
celamento da notifi cação de ISS construção civil  nº  014119/2011  protocolado sob nº 
 12/10/00426  em nome de  Sérgio Mishima Ito , referente ao imóvel código cartográ-
fi co nº 3261.12.29.0046.01001, situado na R. Aldo Oliveira Barbosa, nº 86, Pq. das 
Universidades, em Campinas, SP, por Ter sido feito em duplicidade para os mesmos 
serviços de construção civil lançados na guia nº  010678/2010 , cujo crédito tributário 
já está extinto pelo pagamento, nos termos do artigo 156, I do CTN, Lei 5.172/66. 
Deixo de recorrer de ofício por não se tratar de hipótese prevista no artigo 74 da lei 
13.104/07 alterada pela Lei 13.636/09. Considera-se notifi cado o interessado com a 
publicação desta nos termos do art. 22, III, da Lei Municipal nº 13.104/07, o qual 
poderá ter conhecimento do seu inteiro teor mediante agendamento de data e horário 
para vista do protocolado através do telefone nº (19) 3755-6000, ou protocolizando 
seu pedido de certidão de inteiro/parcial teor no Protocolo Geral, na forma da legisla-
ção municipal pertinente.    

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 EDGAR VALVERDE 

 AFTM - Matric. 45.894-5 Respondendo Pela CSFM/DRM 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 Fica NOTIFICADO o Sujeito Passivo, na condição de Responsável Tributário, do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre os 
Serviços de Construção Civil e congêneres, apurado a partir do protocolo abaixo identifi cado, com fundamento na Legislação Tributária Municipal pertinente e suas alterações, 
especialmente o art. 2º. - subitens 7.02, 7.04 e 7.05 - da Lista de Serviços, art. 14 - incisos II e V, art. 22, art. 27 - inciso III, todos da Lei Municipal nº. 12.392/05, e a Resolução 
SMF nº. 001/08.
Pode o Sujeito Passivo efetuar o pagamento, o parcelamento, ou apresentar impugnação, nos termos da legislação tributária municipal, especialmente o art. 30 da Lei Munici-
pal nº. 12.392/05 e art. 34 da Lei Municipal nº 13.104/07, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que se considera efetuada a notifi cação conforme art. 22, III da Lei 
Municipal nº 13.104/07.

INSCRIÇÃO 
MOBIL-
IÁRIA

Nº DA GUIA 
DE RECOL-
HIMENTO

Nº DO 
PROTOCOLO

CÓDIGO
CARTOGRÁFICO

SUJEITO
PASSIVO ENDEREÇO DA OBRA SERVIÇO

ÁREA
TRIBU-
TADA
(M²)

FATO
GERADOR VALOR

015620/2012 2004/11/10475 3411.11.83.0071.01001 ODAIR ANTONIO 
FERREIRA

RUA PEDRO MOREIRA, Nº 205 BAIRRO: PARQUE VIA 
NORTE

CEP: 13065-220
CONSTRUÇÃO 535,95 07/11/2007 10.645,23

015619/2012 2004/11/10475 3411.11.83.0071.01001 ODAIR ANTONIO FER-
REIRA

RUA PEDRO MOREIRA, Nº 205 BAIRRO: PARQUE VIA 
NORTE

CEP: 13065-220
CONSTRUÇÃO 80,00 16/11/2011 1.588,99

015618/2012 2007/11/1749 3423.14.11.0191.01001 HENRI SALIM FERES
RUA LUSITANA, Nº 809

BAIRRO: CENTRO
CEP: 13015-121

CONSTRUÇÃO 140,44 31/05/2007 2.789,47

015617/2012 2005/10/52872 3441.44.84.0913.01001 MAURILO DO CARMO 
SILVA

ALAMEDA DAS TANGERINAS, Nº 618
BAIRRO: CHÁCARA PRADO

CEP: 13100-000
CONSTRUÇÃO 359,40 22/05/2008 9.453,17

015616/2012 2000/00/30214 3423.22.07.0209.01001 JOSE MICHEL KALAF
AVENIDA JOSÉ DE SOUSA CAMPOS, Nº 840

BAIRRO: NOVA CAMPINAS
CEP: 13092-123

CONSTRUÇÃO 450,32 01/10/2008 8.944,42

015615/2012 1947/00/692 3423.23.56.0133.01001
MARIA STELLA PEN-
TEADO DE QUEIROZ 
MARTINS PERUSSI

RUA CORONEL FRANCISCO DE ANDRADE COUTIN-
HO, Nº 49

BAIRRO: CAMBUÍ
CEP: 13025-190

CONSTRUÇÃO 154,87 30/11/2010 3.076,08

 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 EDGAR VALVERDE 

 AFTM - Matric. 45.894-5 Respondendo Pela CSFM/DRM 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DCCA/GP 
 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 

   Protocolo:     2001/017363  
 Interessado:   Vânia Barbosa de Araújo  
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, e, considerando que houve 
o reconhecimento dos créditos através da decisão publicada no DOM em 24/08/2011, autorizo a  compensação  do crédito apurado de  786,0702 UFIC's,  para quitação e/ou redução dos 
débitos existentes para o imóvel nº  3252.22.69.0139.00000,  nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei nº 5172/66-CTN, artigos 42 a 54 da Lei Municipal n° 13.104/2007. Quanto ao crédito 
de 410,2232 UFIC's, apurado para o imóvel nº 3252.22.69.0164.01001, remeto os autos ao Departamento de Receitas Imobiliárias, para determinar de ofício, o aproveitamento do crédito 
nos lançamentos futuros, face a inexistência de débitos para o imóvel citado, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal n° 13.104/2007 e § 2º do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001.

  Protocolo:     2006/10/38845  
 Interessado:  CSCLI - DRI 
"Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base na instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, tendo em vista que houve 
lançamento retroativo de IPTU/Taxas Imobiliárias - com cobrança dos exercícios 2003 a 2005 para os imóveis abaixo listados, AUTORIZO : 
- relativo ao imóvel  3244.13.99.0188.00000:  o  cancelamento  das parcelas  18  a  32/32  e a  redução  da parcela  17/32 , para 16,6710 UFIC's, do acordo n°  118411/2005 , correspondente ao 
valor parcelado indevidamente para o IPTU/Taxas - exercício 2003;
- relativo ao imóvel  3244.12.02.0355.01001:  o  cancelamento  das parcelas  50  a  60/60  e a  redução  da parcela  48/60 , para 39,5260 UFIC's, do acordo n°  092802/2005 , correspondente 
ao valor parcelado indevidamente para o IPTU/Taxas - exercício 2003; o  cancelamento  da parcela  06/06  e a  redução  da parcela  05/06 , para 8,0130 UFIC's, do acordo n°  219051/2007 , 
devido ao cancelamento parcial do acordo original;
- relativo ao imóvel  3244.12.24.0274.00000:  o  cancelamento  das parcelas  09  a  35/35  e a  redução  da parcela  08/35 , para 44,4339 UFIC's, do acordo n°  244225/2007 , correspondente ao 
valor parcelado indevidamente para o IPTU/Taxas - exercícios 2003 a 2005;
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- relativo ao imóvel  3244.12.24.0294.00000:  o  cancelamento total  do acordo n° 
 093875/2005 , correspondente ao valor parcelado indevidamente para o IPTU/Taxas - exer-
cício 2004; o  cancelamento total  do Saldo apurado do acordo n°  093875/2005 ; o  aprovei-
tamento do crédito  apurado de  416,9279 UFIC's , decorrente do valor recolhido indevida-
mente para as parcelas 01 a 03/05 do acordo n° 093875/2005, assim como no pagamento 
do saldo apurado em 10/2007, do mesmo acordo, na  quitação  das parcelas  05  a  14/14  e 
 redução  da parcela  04/14 , para o valor de 28,3532 UFIC's, do  IPTU/Taxas Retroativos 
2008 , relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co  3244.12.24.0294.00000 , con-
substanciado nos termos dos artigos 56, 66 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 ; 
- relativo ao imóvel  3244.22.22.0379.00000:  o  cancelamento  total  do acordo n° 
 061457/2004 , correspondente ao valor parcelado indevidamente para o IPTU/Taxas - exer-
cício 2003.
Quanto aos créditos residuais apurados, conforme descrito abaixo, remetemos os autos ao 
Departamento de Receitas Imobiliárias - DRI para determinar, de ofício, seu aproveitamento 
em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e § 2º do 
artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001:
- relativo ao imóvel  3244.13.99.0188.00000 : no valor de  389,4704 UFIC's , decorrente dos 
valores recolhidos indevidamente na quitação das parcelas 17 a 32/32 acordo citado, consi-
derando que o contribuinte parcelou o lançamento efetuado em 10/2008 (X-1000), do IPTU/
Taxas de 2003 a 2005;
- relativo ao imóvel  3244.12.02.0355.01001 : no valor de  385,9415 UFIC's , decorrente dos 
valores recolhidos indevidamente na quitação das parcelas 05 a 06/06 acordo citado, consi-
derando que o contribuinte quitou o lançamento efetuado em 10/2008 (X-1000), do IPTU/
Taxas de 2003 a 2005;

relativo ao imóvel  3244.12.24.0294.00000 : no valor de  416,9279 UFIC's , decorrente dos 
valores recolhidos indevidamente na quitação das parcelas 05 a 06/06 acordo citado, consi-
derando que o contribuinte quitou o lançamento efetuado em 10/2008 (X-1000), do IPTU/
Taxas de 2003 a 2005 relativo ao imóvel  3244.22.22.0379.00000 : no valor de  2.492,7259 
UFIC's , decorrente dos valores recolhidos indevidamente na quitação das parcelas 01, 04, 
05, 08 e 12/12 acordo citado, assim como no pagamento do saldo apurado em 06/2007, do 
mesmo acordo, considerando que o contribuinte quitou o lançamento efetuado em 10/2008 
(X-1000), do IPTU/Taxas de 2003 a 2005."

 Protocolo:   2006/11/02197 
 Interessado:  Maria Aparecida Pereira Alves 
"Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base na 
instrução do setor competente e nos documentos constantes nos autos, AUTORIZO  o can-
celamento das parcelas 14 a 24/24 e a redução da parcela 13/24, para 17,3130 UFIC's, 
do acordo n° 280111/2009,  correspondente ao valor parcelado indevidamente para o IPTU/
Taxas - exercício 2007; o  cancelamento  das parcelas  13  a  24/24  e a  redução  da parcela 
 12/24 , para 22,6837 UFIC's, do acordo n°  301911/2009 , devido ao cancelamento parcial 
do acordo original; o  cancelamento  das parcelas  02  a  14/14  e a  redução  da parcela  01/14 , 
para 21,5614 UFIC's, do acordo n°  352157/2011 , devido ao cancelamento parcial do acordo 
original; tendo em vista que houve lançamento retroativo de IPTU/Taxas Imobiliárias - com 
cobrança dos exercícios 2007 a 2009, relativos ao imóvel cadastrado sob o código carto-
gráfi co  3322.32.14.0123.01001 . Quanto ao crédito residual apurado de  294,6311 UFIC's , 
decorrente dos valores recolhidos indevidamente no acordo citado, considerando que o con-
tribuinte parcelou o lançamento efetuado em 04/2010 (X-1000), do IPTU/Taxas de 2007 
a 2009, relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co  3322.32.14.0123.01001 , 
remetemos os autos ao Departamento de Receitas Imobiliárias - DRI para determinar, de 
ofício, seu aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Munici-
pal nº 13.104/2007 e § 2º do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001."

  Protocolo: 2012/03/14496  
 Interessado: Angelita Rosicler de Marchi 
" Diante do exposto , com base na manifestação do DRI e do Sr. Secretário Municipal de 
Receitas e face do que dispõe o artigo 3º, inciso V, 45 e 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
 Autorizo a Restituição  de 2.583,9633UFIC's, referente ao valor recolhido a maior da 
parcela 01/11 do IPTU/Taxas do imóvel código cartográfi co nº 3261.53.41.0487.01047, 
face a inexistência de débitos em nome da requerente, nos moldes do artigo 43 da Lei 
13.104/2007." 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 JOSÉ MOACIR FIORIN 

 DIRETOR/DCCA/GP 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO   
  Processo Administrativo nº 12/10/9.462 
 Interessado: Secretaria Municipal de Educação - SME 
 Assunto: Tomada de Preços n° 004/2012 
 Objeto: Execução de obras para reforma dos sanitários masculino, feminino e 
construção de rampa de acesso da EMEF Maria Luiza Pompeo de Camargo. 
A Comissão Permanente de Licitações, com base na análise da qualifi cação técnica 
(fl s. 421 a 427), da qualifi cação econômico-fi nanceira (fl .428) e da regularidade jurí-
dica e fi scal (fl . 429) das licitantes que participam do certame em epígrafe, decide por: 
 I) HABILITAR  as empresas a seguir mencionadas:
 - CAPITAL HUMANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA. 
 - TESLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.  
 - R. Z. C. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. 
 II) FIXAR  prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do 
artigo 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93.
 III) COMUNICAR  que, caso não haja interposição de recurso, a abertura dos envelo-
pes propostas das empresas habilitadas será realizada às 10h30min do dia 27/12/2012, 
na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º 
andar - Campinas - SP. 
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no endereço acima, 
das 09h às 12h e das 14h às 17h.
 

 Campinas, 14 de dezembro de 2012 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.   

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo   nº  12/10/44.864  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos  Assunto:  Pregão Eletrônico nº 284/2012  Objeto:  Contratação de 
empresa seguradora para realização de seguro de veículos.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 7º, inciso XXVI do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, 
inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 17.518/12,  HOMOLOGO  o Pre-

gão Eletrônico nº 284/2012, referente ao objeto em epígrafe, com o preço do prêmio 
de R$ 3.000,00 (três mil reais), perfazendo o valor global de R$ 27.000,00 (vinte e sete 
mil reais), ofertado pela empresa adjudicatária  PORTO SEGURO   COMPANHIA 
DE SEGUROS GERAIS .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para autorização da despesa, nos termos do 
Decreto Municipal n° 17.518/12, observando o Decreto Municipal nº 17.736/12;
2. à Equipe de Pregão Eletrônico, para registro da homologação no Sistema de Informação 
Municipal - SIM; 
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização 
de Ajustes - SMAJ, para a lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 
 Secretária Municipal De Administração Interina 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  12/10/26.272  Interessado:  Secretaria Municipal de Cul-
tura  Assunto:  Pregão Eletrônico nº 278/2012  Objeto:  Registro de Preços de locação 
de infraestrutura para eventos, com fornecimento de material.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 7º, inciso XXVI do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 17.518/12,  HOMOLOGO  o 
Pregão Eletrônico nº 278/2012, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias abaixo relacionadas:
-  A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME , para o  Lote 01 , 
itens  01  (R$ 290,00),  02  (R$ 300,00),  03  (R$ 500,00),  04  (R$ 1.600,00),  05  (R$ 990,00), 
 06  (R$ 10,00),  07  (R$ 10,00),  08  (R$ 100,00),  09  (R$ 160,00),  10  (R$ 400,00),  11  (R$ 
1.200,00),  12  (R$ 7,00),  13  (R$ 10,00),  14  (R$ 15,00),  15  (R$ 70,00) e  16  (R$ 2.600,00), 
 Lote 03 , itens  18  (R$ 10.000,00),  19  (R$ 7.600,00) e  20  (R$ 10.000,00),  Lote 04 , itens 
 21  (R$ 3.500,00) e  22  (R$ 2.766,60),  Lote 05 , item  23  (R$ 15,18),  Lote 06 , item  24  (R$ 
42,45),  Lote 07 , item  25  (R$ 17,48) e  Lote 08 , item  26  (R$ 80,75);
-  STEP GIVE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA. - 
EPP , para o  Lote 02 , item  17  (R$ 2.266,30).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal 
- SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização 
de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Cultura, para as demais providências, devendo emitir Ordens 
de Fornecimento às detentoras das Atas, após o registro da reserva orçamentária no SIA-
FEM, cumprimento do disposto nos artigos 7º e 8º do Decreto Municipal nº 17.494/2012 e 
autorização das respectivas despesas.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 
 Secretária Municipal De Administração Interina 

  

 SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2012   
  Processo Administrativo nº  12/10/45.146
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação.
 Assunto:  Pregão Presencial nº 301/2012
 Objeto:  Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte regular de 
alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino - Linhas 100.
O Município de Campinas, por intermédio da Pregoeira, comunica aos interessados a 
 SUSPENSÃO "SINE DIE"  do procedimento licitatório sob referência, para análise 
de aspectos técnicos do Edital. Oportunamente, será divulgada nova data para abertura 
da licitação em epígrafe.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

 PREGOEIRA 
  

 SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 302/2012   
  Processo Administrativo nº  12/10/45.147
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação.
 Assunto:  Pregão Presencial nº 302/2012
 Objeto:  Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte regular de alu-
nos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino - Linhas 200.
O Município de Campinas, por intermédio da Pregoeira, comunica aos interessados a  SUSPEN-
SÃO "SINE DIE"  do procedimento licitatório sob referência, para análise de aspectos técnicos 
do Edital. Oportunamente, será divulgada nova data para abertura da licitação em epígrafe.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

 PREGOEIRA 
  

 SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 303/2012   
  Processo Administrativo nº  12/10/45.148
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação.
 Assunto:  Pregão Presencial nº 303/2012
 Objeto:  Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte regular de alu-
nos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino - Linhas 300 e 400.
O Município de Campinas, por intermédio da Pregoeira, comunica aos interessados a  SUSPEN-
SÃO "SINE DIE"  do procedimento licitatório sob referência, para análise de aspectos técnicos 
do Edital. Oportunamente, será divulgada nova data para abertura da licitação em epígrafe.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

 PREGOEIRA 
  

 SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 304/2012   
  Processo Administrativo nº  12/10/45.149
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação.
 Assunto:  Pregão Presencial nº 304/2012
 Objeto:  Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte regular de alu-
nos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino - Linhas 500 e 600.
O Município de Campinas, por intermédio da Pregoeira, comunica aos interessados a  SUSPEN-
SÃO "SINE DIE"  do procedimento licitatório sob referência, para análise de aspectos técnicos 
do Edital. Oportunamente, será divulgada nova data para abertura da licitação em epígrafe. 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

 PREGOEIRA 
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº 12/10/11.847 Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde  Assunto:  Pregão Presencialnº 282/2012  Objeto:  Fornecimento parcelado de 
alimentos preparados (lanche), para pacientes em tratamento em diversas Unidades 
de Saúde do Município.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 7º, inciso XXVI do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, 
inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal n.º 17.518/2012, resolvo:
1.  ADJUDICAR  o  objeto do certame à empresa  J J ANTONIOLI & CIA LTDA.  no 
valor unitário de R$ 35,97 e valor total de R$ 43.164,00 (quarenta e três mil cento e 
sessenta e quatro reais).
2.  HOMOLOGAR  o Pregão Presencial nº 282/2012, referente ao objeto em epígrafe.  
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - à Secretaria Municipal de Saúde para autorização de despesa nos termos do Decre-
to Municipal nº 17.518/2012, após providenciado o estabelecido no art. 2º do Decreto 
Municipal nº 17.736/12;
2 - à Equipe de Pregão para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
3 - à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes - SMAJ, para lavratura do 
Termo de Contrato e,
4 - à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 
 Secretária Municipal De Administração Interina 

  

 ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO   
  Processo Administrativo : Nº 12/10/46.155
 Interessado : Secretaria Municipal de Administração
 Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do 
abastecimento de combustível Óleo Diesel S50/S10 e respectivo Arla 32, em estabe-
lecimentos credenciados, por meio da utilização de cartões magnéticos ou micropro-
cessados.
 Assunto : Pregão Presencial nº 298/2012
O Município de Campinas, por intermédio da Pregoeira, após manifestação do órgão 
técnico fl . 262, apresenta resposta à solicitação de esclarecimento formulado pela em-
presa  NUTRICASH SERVIÇOS LTDA. , conforme segue:
 Questionamento 1 : -  Qual o prazo para a apresentação da relação de postos creden-
ciados? No momento da assinatura do contrato? Tal informação não consta no edital. 
 Resposta 1:  Sim. A apresentação da relação de postos credenciados deverá ser feita 
no momento da assinatura do contrato e será objeto de inclusão de item no Edital por 
meio de Adendo.
 Questionamento 2:  -  A contratada deverá possuir postos apenas no Município de 
Campinas? 
 Resposta 2 : A contratada deverá contar com no mínimo 10 (dez) estabelecimentos 
no Município de Campinas, de acordo com o estabelecido no subitem 4.2 do Anexo 
I - Projeto Básico e conforme nova redação que constará do subitem 4.3 do Anexo 
I - Projeto Básico, que será objeto de adendo ao edital.
 Questionamento 3:  -  A Prefeitura de Campinas já possui contrato com outra empresa 
para o gerenciamento de abastecimento de combustíveis? Se sim, com qual? Qual a 
taxa que vem sendo aplicada? 
 Resposta 3:  - Não. Esta Prefeitura não possui qualquer contratação de empresa para o 
gerenciamento de combustíveis, no formato pretendido.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

 PREGOEIRA 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a  Carta-Convite nº 053/2012  
- Processo Administrativo nº 12/10/25.839 - Interessado: Secretaria Municipal de Ci-
dadania, Assistência e Inclusão Social - Objeto: Prestação de serviços de manutenção 
corretiva em equipamentos de lavanderia, refrigeração e equipamentos de cozinha (fo-
gões e coifas), com fornecimento de peças. Entrega dos Envelopes: até  28/12/2012 às 
09h30min.  Sessão Pública de Abertura:  28/12/2012 às 09h30min.  A Carta-Convite 
encontra-se à disposição das empresas convidadas e daquelas que, não tendo sido con-
vidadas, estiverem cadastradas nesta PMC nas seguintes categorias: 15.064 - assistência 
técnica em eletrodomésticos, 15.154 - assistência técnica em lavadora/secadora de roupa 
e 15.175 - assistência técnica em equipamentos de refrigeração. As empresas cadastra-
das, mas não convidadas, deverão manifestar seu interesse em participar, com antece-
dência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. A critério 
da Prefeitura Municipal de Campinas, o edital será disponibilizado para consulta, entre 
 18/12/2012  e  27/12/2012 , no endereço eletrônico  www.campinas.sp.gov.br 
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.   

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  12/10/38.039  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Administração - SMA  Assunto:  Pregão Eletrônico nº 221/2012  Objeto:  Registro de 
preços de açúcar refi nado e café tipo tradicional.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, em espe-
cial a manifestação da Pregoeira, que acato na íntegra, decido CONHECER da Im-
pugnação apresentada pela  CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL  ao Pregão Ele-
trônico nº  221/2012  e, apreciando seu mérito,  CONCEDER-LHE PROVIMENTO  
para alterar o valor unitário do item 1 do Anexo I - Especifi cações dos Itens do edital.
Publique-se. Após, ao Departamento Central de Compras para prosseguimento.
 

 Campinas, 12 de dezembro de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 
 Secretária Municipal De Administração Interina 

  

 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO   
 Acha-se reaberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Eletrônico  nº 
221  /2012  -  Processo Administrativo nº  12/10/38.039 -  Interessado : Secretaria Mu-
nicipal de Administração -  Objeto : Registro de preços de açúcar refi nado e café tipo 
tradicional -  Obtenção do Edital Alterado : a partir do dia 19/12/2012 -  Recebimen-
to das Propostas dos itens 01 e 02 : das 08h do dia 07/01/13 às 09h30min do dia 
08/01/13 -  Abertura das Propostas dos itens 01 e 02 : a partir das 09h30min do dia 

08/01/13 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 10h do dia 08/01/13. Demais in-
formações constam no preâmbulo do edital, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.
com.br ou pelo telefone (19) 2116-0838.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

 Pregoeira 

 SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 295/2012   
  Processo Administrativo  nº 12/10/26.651  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde -  Objeto:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
Radiometria e Proteção Radiológica, para avaliação de desempenho de equipamentos, 
avaliação da adequação das instalações e acessórios de radiodiagnóstico e serviço de 
monitoração individual.
O Município de Campinas, por intermédio da Pregoeira, comunica aos interessados a 
 SUSPENSÃO “SINE DIE”  do procedimento licitatório em referência, em virtude de 
questionamentos apresentados pela empresa  SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE 
ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. , cujo conteúdo demandará 
análise técnica e eventual alteração do edital. Oportunamente, será divulgada nova 
data para abertura da licitação em epígrafe.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 ADRIANE APARECIDA ZANETINI 

 PREGOEIRA 

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

 CONVOCATÓRIA 
 1ª Reunião Ordinária do Grupo de Estudos com vista à proposição 

da Política Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência no 
Município de Campinas 

 O Secretário Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, no uso de suas 
atribuições, e considerando o Decreto Municipal n° 17.744, de 22/10/2012, que 
" cria Grupo de Estudos com vista à proposição da Política Municipal de Atenção 
à Pessoa com Defi ciência no Município de Campinas ", e o Decreto Municipal n° 
17.793, de 05/12/2012, que " acresce dispositivos ao Decreto Municipal n° 17.744, de 
22/10/2012 ",  CONVOCA  os membros já indicados das áreas, abaixo discriminadas, 
para a  1ª Reunião Ordinária do Grupo de Estudos  a ocorrer no dia  21/01/2013 (2ª 
feira) , no período das  09h00 às 12h00 , na  Sala de Reuniões  da Secretaria Municipal 
de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, localizada no Paço Municipal à  Avenida 
Anchieta, n° 200 - 12° Andar - Centro .
- 1 da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Pessoa com Defi ciência da 
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - SMCAIS;
- 1 da Comissão Permanente de Acessibilidade junto à Secretaria Municipal de Urba-
nismo - CPA/SEMURB;
- 3 do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Defi ciência - CMPD;
- 3 de Entidades Cofi nanciadas pelo Município de Campinas da Área de Atenção à 
Pessoa com Defi ciência;
- 1 da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP;
- 1 da Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC/Campinas;
- 1 da Universidade Paulista - UNIP;
- 1 da Secretaria Municipal de Educação - SME; e
- 1 da Secretaria Municipal de Saúde.
 

 Campinas, 13 de dezembro de 2012 
 DIMAS ALCIDES GONÇALVES 

 Secretário De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 NOTIFICAÇÃO 
 Protocolado nº 12/10/47.094 

  BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME 
 Rua Salomão Haddad Baruque , 646 - MONTE MOR/SP - CEP 13.190-000 
 A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos, NOTIFICA a empresa BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTI-
CAS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 13.533.652/0001-33 na pessoa de seu 
representante legal, que conforme despacho do Ilmo. Sr. Secretário Municipal de 
Assuntos Jurídicos, no procedimento administrativo de aplicação de penalidades 
  n° 2012/10/47094   em fls. 75, publicado no Diário Oficial do Município em 13 
de dezembro de 2012, decidiu-se por negar provimento a defesa apresentada, 
  haja vista que não demonstrou qualquer argumento válido capaz de afastar su-
a    responsabilização pela infração aos itens 14.1.2, 14.1.2.4 e 14.1.2.5 do Edital do 
Pregão Eletrônico n° 148/2012, e pelo descumprimento das obrigações assumidas 
através da declaração firmada nos termos do item 5.2, aplicando-lhe, a penali-
dade de multa   de R$ 40.939,20 (quarenta mil, novecentos e trinta e nove reais, e 
vinte centavos), de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
contratar com o Município por 02 (dois) anos, e de declaração de inidoneidade, 
nos exatos termos do disposto nos itens 17.1, 17.1.1, 17.1.2 e 17.2 do Edital do Pre-
gão Eletrônico n° 148/2012, e no artigo 87, incisos II, III, e IV da lei nº 8.666/93, 
e artigo 7º da lei nº 10.520/02. 
Está facultada à empresa a apresentação de Recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar 
da presente publicação e/ou do recebimento da presente. 
Somente após o trânsito em julgado ocorrerá a execução das penalidades eventual-
mente impostas. 
Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida 
Anchieta, 14° andar, Departamento de Assessoria Jurídica, das 9:00hs às 12:00hs, e 
das 14:00hs às 16:30hs, de segunda a sexta-feira. 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 ANA PAULA LEOPARDI MELLO BACCHI BERENGUEL 

 Diretora Do DAJ/SMAJ 



11Campinas, terça-feira, 18 de dezembro de 2012 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 COMUNICADO SME Nº 162/2012   
 O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo,  COMUNI-
CA  o resultado fi nal, após período de recurso, do Processo Seletivo de escolha de Ins-
tituição de direito privado sem fi ns lucrativos, para a celebração de convênio visando 
à cogestão do Centro de Educação Infantil - CEI Nave-Mãe Prof. Zeferino Vaz (Alto 
Belém), conforme Edital SME nº 06/2012.
1. Resultado da comissão julgadora:

INSTITUIÇÃO PONTUAÇÃO

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRINHOS 60,0

2. A Instituição vencedora será oportunamente comunicada dos prazos e procedimen-
tos necessários, por meio da Coordenadoria Setorial de Administração e Gerencia-
mento de Convênios. 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 PROF.CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Secretário Municipal De Educação  

 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB   
 Ata da reunião ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB, realizada na Academia Campinense de Letras, Rua Marechal Deodoro, nº 
525, Centro, aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e doze, às oito horas 
e trinta minutos, tendo como pauta: 1. Análise e parecer sobre a prestação de contas 
do mês anterior; 2. Conferência e parecer sobre as folhas de pagamento dos profi ssio-
nais da educação; 3. Verifi cação e análise da alocação dos recursos do FUNDEB no 
orçamento de 2013. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: José Ricardo Ro-
drigues, representante titular da Secretaria Municipal de Educação; Antonio Sertório, 
representante titular do Conselho Municipal de Educação, Júlio Katsuhiko Yoshino, 
representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais, 
Aivoni Cezar Geraldes, representante titular dos professores das escolas públicas mu-
nicipais de ensino fundamental; Maria Acir R. Montanhaur, representante suplente dos 
professores das escolas públicas municipais de educação infantil; Antonio Donizeti 
Leal, representante titular da Secretaria municipal de educação e Ivan Jaques Kochem, 
representante titular dos diretores das escolas públicas municipais de educação infan-
til. Justifi cou ausência a conselheira Cláudia Bueno, representante dos professores 
das escolas públicas municipais de educação infantil. O presidente do conselho, Prof. 
Antonio Sertório, deu início à reunião com os assuntos referente à pauta: 1. Análise e 
parecer sobre a prestação de contas do mês anterior. O presidente do conselho deixa a 
palavra com o conselheiro José Ricardo que justifi ca a falta dos demonstrativos relati-
vos a prestação de contas do mês anterior, por motivo de enfermidade da funcionária 
responsável em elaborar essa planilha, mas compromete-se em entregar a mesma na 
próxima reunião. 2. Conferência e parecer sobre as folhas de pagamento dos profi ssio-
nais da educação, o conselheiro José Ricardo fez circular entre os conselheiros para 
vistas e análise as cópias das folhas de pagamento do mês de setembro e outubro. Os 
conselheiros analisaram os documentos apresentados e fi zeram alguns questionamen-
tos sobre a mesma, como quais funcionários são pagos com o recurso do FUNDEB. 
O sr. José Ricardo esclareceu que não tem como separar os funcionários, é utilizado 
uma parte do recurso do FUNDEB e uma parte de Recurso Próprio. Os conselheiros 
analisaram e vistaram todas as folhas. Jose Ricardo também esclareceu que está provi-
denciando os esclarecimentos sobre os questinamentos feitos na reunião anterior sobre 
alguns pagamentos dos funcionários que se encontram em outros setores. E no item 
3. Verifi cação e análise da alocação dos recursos do FUNDEB no orçamento de 2013. 
José Ricardo entrega aos conselheiros uma planilha que demonstra onde os recursos 
deverão ser aplicados no ano de 2013, explica as fontes, o tipo de despesas, o valor do 
contrato e esclarece as dúvidas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 
reunião e eu, Sueli Ferreira Leal, secretária executiva deste conselho, lavrei a presente 
ata. Campinas, vinte e e sete de novembro de dois mil e doze.
 

 CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB   
  

 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 
 Ata da reunião ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB, realizada na Academia Campinense de Letras, Rua Marechal Deodoro, nº 
525, Centro, do dia onze de dezembro de dois mil e doze, às oito horas e trinta minu-
tos, tendo como pauta: 1. Análise e parecer sobre a prestação de contas dos meses de 
outubro e novembro de 2012; 2. Conferência e parecer sobre as folhas de pagamento 
dos profi ssionais da educação. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: José Ri-
cardo Rodrigues, representante titular da Sec retaria Municipal de Educação; Antonio 
Sertório, representante titular do Conselho Municipal de Educação, Aivoni Cezar Ge-
raldes, representante titular dos professores das escolas públicas municipais de ensino 
fundamental; Maria Acir R. Montanhaur, representante suplente dos professores das 
escolas públicas municipais de educação infantil; Ivan Jaques Kochem, representante 
titular dos diretores das escolas públicas municipais de educação infantil, Ronaldo 
Vieira de Araújo Filho, representante da Secretaria Municipal de Administração, Mara 
Isilda Orbetelli, representante suplente da Educação de jovens e adultos - EJA/FU-
MEC. O presidente do conselho, Prof. Antonio Sertório, deu início à reunião pergun-
tando se os (as) conselheiros(as) tinham algum informe a ser dado. havendo, passamos 
aos assuntos referentes à pauta: 1. Análise e parecer sobre a prestação de contas dos 
meses de outubro e novembro de 2012. O presidente do conselho passa a palavra 
ao conselheiro José Ricardo que explica o demonstrativo dos recursos vinculados ao 
FUNDEB, informando a evolução das receitas e despesas e a previsão contábil do 
fechamento do ano em relação a esses recursos. Após os questionamentos e escla-
recimentos todos aprovam. O Prof. Antonio Sertório, apresenta aos conselheiros a 
possibilidade de acompanhar os repasses no site do tesouro nacional. 2. Conferência 
e parecer sobre as folhas de pagamento dos profi ssionais da educação. O conselheiro 
José Ricardo fez circular entre os conselheiros para vistas e análise as cópias das 
folhas de pagamento do mês de novembro. Esclarece também os questionamentos, 
feitos em reunião anterior, sobre alguns pagamentos de funcionários que foram rema-
nejados para outros setores, isto a partir de planilha retirada do portal da transparência, 
explica que o nome do funcionário só consta na folha da educação até mudar o centro 
de custo. Os conselheiros analisaram e vistaram todas as folhas. Nada mais havendo 
a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Sueli Ferreira Leal, secretária executiva 
deste conselho, lavrei a presente ata. Campinas, onze de dezembro de dois mil e doze.
 

 CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/10/35577   
  INTERESSADA:  Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
 ASSUNTO:  Concorrência  Nº  01/2012
 OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e ad-
ministração de vales-refeição/alimentação na forma de cartões magnéticos/eletrôni-
cos, destinados aos servidores e aos empregados públicos ativos da Fundação Munici-
pal Para Educação Comunitária - FUMEC.

 TERMO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO   
Reuniu-se nesta data, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
doze, a Comissão Permanente de Licitações da FUMEC, nomeada pelo Presidente 
da FUMEC, através da Portaria nº 101/2012, composta por Elvira Maria Fernandes 
Britto, Adriana Aparecida Ruella Teodoro e Julio Katsuhiko Yoshino.  Após análise da 
documentação referente à qualifi cação técnica, da qualifi cação econômico-fi nanceira 
(fl s. 954/960), da regularidade jurídica e fi scal efetuada por esta comissão (fl .961), 
decide-se por:
I) HABILITAR as empresas a seguir mencionadas:
-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.;
-SENFFNET LTDA;
-GREEN CARD S/A. REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS;
-PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA;
-COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS;
-MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA-EPP;
-VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
 II)   FIXAR  prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do 
artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal n° 8.666/93.
III) COMUNICAR que, caso não haja interposição de recurso, a abertura dos envelo-
pes propostas das empresas habilitadas será realizada às 10h30min do dia 28/12/2012, 
na sala de reuniões da FUMEC situada na Rua Dr. Quirino nº 1562 - 2º andar - Edifício 
Aquarius - Centro.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria 
Administrativa e Financeira da FUMEC, situada na Rua Dr. Quirino nº 1562, 1º andar, 
Edifício Aquarius, Centro, Campinas, SP, no horário das 8h30min às 12h00min e das 
13h30min às 16h30min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 
que lido e achado conforme, vai assinado por todos os presentes. 

 ELVIRA MARIA FERNANDES BRITTO  
 Presidente 

 ADRIANA APARECIDA RUELLA TEODORO 
 Membro 

 JULIO KATSUHIKO YOSHINO 
 Membro 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO PRESIDENTE DA FUMEC   
 Com base nas informações e demais elementos que instruem os Protocolos sob os números: 
2004/10/21357 pág. 21; 2008/10/47227 pág. 14; 2011/10/35717 pág. 08; 2006/50/00652 
pag. 15,  DEFIRO o gozo de 30 (trinta) dias de Licença Prêmio  aos requerentes relaciona-
dos abaixo, para que seja usufruído à vigência determinada, conforme autorização deferida 
pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas e Diretora Executiva da Fumec.

REQUERENTE PROTOCOLO VIGÊNCIA

HELENA FERRARO PIRES 2004/10/21357 02/01 A 31/01/2013

MARIA SOFIA DA SILVA 2008/10/47227 02/01 A 31/01/2013

RENATA FRANCESCHINI DOS SANTOS 2011/10/35717 02/01 A 31/01/2013

SUELI MARINS LIMA DE SOUZA 2006/50/00652 02/01 A 31/01/2013
 

 Campinas, 14 de dezembro de 2012 
 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Presidente Da FUMEC 
  

 DESPACHO DO EXMO. SR. PRESIDENTE   
 Tomada de Preços nº 01/2009
Assunto: Prorrogação Contratual - Transporte de Passageiros 
Interessada: JTG de Souza Lopes Transportes - ME
Vistos, etc...............................................................
Face ao parecer da Assessoria Jurídica, que adoto, autorizo a renovação do contrato 
com a empresa, JTG de Souza Lopes Transportes - ME, CNPJ nº 04.549.080/0001-
90, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 06 de janeiro de 2013, com limites 
econômicos atualizados pelo índice contratualmente convencionado (IPCA TOTAL), 
conforme instrumento original fi rmado pelas partes em 16 de dezembro de 2009.
Autorizo, igualmente, a despesa respectiva, no valor global estimado de R$ 39.545,28 
(trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), devendo 
onerar dotação orçamentária do exercício de 2013, no valor de R$ 38.996,04 (trinta e 
oito mil, novecentos e noventa e seis reais e quatro centavos) e o restante na dotação 
orçamentária do exercício de 2014.
À Assessoria Jurídica para a elaboração do competente aditivo e após à CAF para as 
demais providências.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Presidente Da FUMEC 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE FINANÇAS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  n.º 12/10/26392
 Interessado:  SMF
 Referência:  Pregão Eletrônico nº 273/2012 
 Objeto:  Contratação de empresa para locação de máquina de café expresso
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no art. 8º, do Decreto Municipal nº 17.518/12,  AUTORIZO , a  DESPESA  a favor da 
empresa  NZ LOG LOGÍSTICA E COMÉRCIO LTDA - EPP. , no valor global de 
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R$ 32.256,00 (trinta e dois mil, duzentos e cinqüenta e seis reais).
Publique-se;
1. à Equipe de Pregão Eletrônico/SMA, para registro da homologação no Sistema de 
Informação Municipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes - SMAJ, para a lavratura do Termo de Contrato; e
3. Retorne-se a essa Secretaria, para as demais providências.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 GILTON PACHECO DE LACERDA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 DESPACHO DA PRESIDÊNCIA   
  Protocolado: 2009/10/00213 juntado ao 2006/10/14743  
 Interessado: Royal Palm Plaza Participações e Empreendimentos Ltda. 
 Assunto: Revisão de IPTU 
Nos termos art. 85 da Lei Municipal 13.104/2007, e com base na manifestação da 
representação fi scal,  não conheço  do recurso em face da perda de seu objeto, tendo 
em vista o cancelamento dos lançamentos referentes aos exercícios 2004 a 2007, os 
quais foram reemitidos em dezembro/2008, sendo esse lançamento impugnado pelo 
protocolo nº 09/10/000972, cuja decisão de 1ª instância foi publicada no DOM em 
08/11/2011, decisão essa defi nitiva na esfera administrativa.
 

 Campinas, 10 de dezembro de 2012 
 LUÍS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO 

 Presidente Da Junta De Recursos Tributários 

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA   
 Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2.012, com início às 14,30 horas, nas depen-
dências do Centro de Tecnologia para informação - CTI, na Rodovia D. Pedro I, Campinas/
SP., realizou-se a  129ª  Reunião Ordinária  do  Conselho Municipal de Meio Ambiente - 
COMDEMA , com a presença dos seguintes conselheiros: João Henrique Castanho de 
Campos (SMMA), Fabio Pascuini Frainer (CEASA), Sheila Cristina Figueiredo Pereira 
(CEASA), Rodrigo Baccan (CATI), Ivan André Alvarez (EMBRAPA), Rodrigo Baccan 
(CATI), Cynira Any Jovilhana da Silva Gabriel (FJPO), Eleonore Zulnara Freire Setz (UNI-
CAMP), Dionete Santin (UNICAMP), Marcia Rosane Marques (SINDRURAL), Pia Gerda 
Passeto (OAB), Angélica Soares (OAB), Carlos Alexandre Silva (HABICAMP), Silvio 
Aparecido Spinella (SINTPQ), Laércio Augusto Romão (SINDAE), Jéssica Maria Nóbrega 
(CDI - CAMPINAS), ), Rafael Moya (SOS SANTA GENEBRA), José Mendonça Furtado 
(SONHA BARÃO), José Luiz Vieira Muller (INST. JEQUITIBÁ), Marcia Helena Correa 
(PROESP), Marcela Dias Moreira (INST. VOZ ATIVA), Ana Maria Sorrosal (ATA), Angela 
Podolsky (MZ 1), Victor Augusto Petrucci (MZ 2), Mario Oscar Cencig (MZ 3), Francisco 
Augusto de Souza (MZ 6), Marcos Roberto Boni (MZ 8), mais os convidados Hugo de 
Godoy U. Telles e Silvia R. D. Teixeira (SMMA). Dando início aos trabalhos, o Sr. presi-
dente, Dr. Rafael Moya, agradeceu a acolhida do CTI para realização de mais uma reunião 
naquelas dependências, enfatizando os 30 anos de fundação do referido Centro que ocorrerá 
em dezembro p.p., assim como os 90 anos, caso estivesse vive, seu patrono, Prof. Renato 
Archer, em seguida o vice-presidente e Diretor do CTI fez uma breve explanação sobre as 
atividades da instituição, bem como enfatizou o convite para que todos os conselheiros 
possam se reunir numa data a ser defi nida e juntos fazerem uma vista geral a toda a institui-
ção para melhor conhecimento e entendimento sobre a importância da mesma. Passando-se 
ao  ítem 01 (aprovação da Ata nº 128)  a mesma foi aprovado com apenas 02 (duas) absten-
ções, em seguida no  ítem 02 (aprovação da ata da 7ª reunião extraordinária)  a mesma 
foi aprovada por todos os presentes. Quanto ao  ítem 03  o Sr. presidente comentou sobre a 
denúncia de crime-ambiental na região da Fazenda Santa Cãndida, sendo que enviou, via 
e-mail, para a Secretaria Executiva, fotos do local e outras informações importantes para 
serem protocoladas junto a SMMA, sobre este assunto o conselheiro Muller informou que 
já existe um Boletim de Ocorrência junto a Polícia Ambiental sob nº 293/2012, ainda o Sr. 
presidente informou que o Comdema será agraciado com o prêmio de mérito na área am-
biental, num evento em conjunto da ANUBRA (Associação das Nações Unidas no Brasil) e 
o Instituto Sustentar a se a realizar no dia 03/12/2012, nesse instante a conselheira  Márcia 
Côrrea  interviu com alerta para se tomar cuidado com referido prêmio pois as duas institui-
ções deixam a desejar em relação às questões ambientais no nosso município. Em seguida, 
ainda como informes da presidência, o Secretário Executivo informou sobre os seguintes 
documentos: (a) protocolo do Instituto Jequitibá que requer a constituição de uma comissão 
de arborização urbana, formada por membros do Comdema e técnicos que não sejam mem-
bros do conselho, (b) protocolo 12/10/39.623 em resposta ao conselheiro Victor sobre as 
obras do Aeroporto dos Amarais, (c) protocolo 12/10/49073 em resposta ao conselheiro 
Boni sobre a fi scalização às margens do córrego Capivari, (d) protocolo 12/10/47.402 em 
resposta ao presidente quanto as indagações sobre a legislação para compensação do efeito 
estufa, (e) protocolo 12/10/52.656 que a SMMA envia amostra de folder educativo para 
conscientização da importância em se preservar as nascentes na região da APA, (f) protoco-
lo 12/10/52519 em que a SMMA convida o Comdema para o Fórum sobre Decreto regula-
mentador do PLC 024/2012 (licenciamento ambiental), (g) protocolo 12/10/51.741 em que 
a SMMA apresenta relatório de atividades do ano de 2.012, (h) ofício sem número do Con-
depacc, datado de 16/08/12,entregue pela conselheira Ana Sorrosal com informações sobre 
estudos para tombamentos de matas na região do Aeroporto de Viracopos, (i) protocolo 
12/10/4973 assinado pelas conselheiras Angla Podolsky e Dionete Santini solicitando infor-
mações do DPJ sobre projeto de arborização na Av. Antonio Carlos C. de Barros (Sousas), 
ofício de 28/11/12 da Assoc. Moradores Vale das Garças indicando o Sr. Hugo de Godoy U. 
Telles como segundo suplente no Comdema em substituição ao Sr. Tiago F. lira, ofícios 042 
e 045/2012 do GAPE informando sobre protocolos entrados, de conformidade com o artigo 
7º, parágrafo único do Decreto 17.589/12, onde o secretário executivo mostra sua preocupa-
ção em receber tantos ofícios idênticos, no entanto, sem nenhuma resposta pelo Comdema. 
Na sequencia, ao se passar para o  ítem 04,  o conselheiro Carlos Alexandre, solicitou inver-
são na pauta, a fi m de se deliberar sobre o  ítem 08 , neste momento, que trata das manifesta-
ções sobre os processos de licenciamento, o que foi aprovado pelos presentes, a saber: (1) 
processo nº 10/10/30904  -  aprovado por unanimidade, na forma do anexo I, (2) processo nº 
11/10/52986 - aprovado com 3 votos contrários dos conselheiros Muller, Jéssica e Tereza 
Penteado na forma do anexo II, (3) processo nº 11/10/56.330 aprovado com um voto contrá-
rio do conselheiro Muller na forma do anexo III, (4) processo nº 12/10/16.930 aprovado 
com dois votos contrários e três abstenções na forma do anexo IV, (5) processo 12/10/26.679 
aprovado com três votos contrários e uma abstenção, na forma do anexo V (6) processo 
12/10/30.260 aprovado com um voto contra e 3 abstenções na forma do anexo VI, (7) pro-
cesso 12/10/32.681 aprovado por unanimidade, na forma do anexo VII (8) processo 
12/10/34.338 aprovado com três abstenções, na forma do anexo VIII (9) processo 
12/10/34.346 aprovado por unanimidade, na forma do anexo IX, (10) processo nº 
12/10/37.399 aprovado com um voto contrário e uma abstenção, na forma do anexo X, (11) 

processo nº 12/10/37.314 aprovado com duas abstenções, na forma do anexo XI, (12) pro-
cessos nº 12/17/00534 - 12/17/00535 - 12/17/00536 -12/17/00537 - 12/17/00538, aprovados 
por unanimidade na forma do anexo XII, (13) processo nº 11/10/36.222 aprovado com um 
voto contrário na forma do anexo XIII, (14) processo nº 12/10/37.032 aprovado com um 
voto contrário na forma do anexo XIV. Ao término das apresentações o Sr.  Hugo  elogiou a 
forma e o padrão de qualidade como foram apresentadas as manifestações. Já o conselheiro 
 Victor  manifestou-se no sentido de alertar aos demais conselheiros sobre a necessidade de 
mais pessoas para colaborar na Comissão de Análise de Territórios, bem como a necessida-
de de se rever os procedimentos, pois da forma como está se fazendo a Comissão acaba to-
mando quase todo o tempo da reunião, na sequencia, ainda o conselheiro Victor informou a 
lista de novos processos para análise da Comissão, a saber: 2012/10/37.424 - 2011/10/47.275 
- 2012/10/34.347 - 2012/10/20.990 - 2012/10/37.413 - 2012/10/37.401 - 2010/10/20.405 - 
2012/10/41.876 - 2011/10/43.762 - 2010/10/25.289 - 2012/10/49.065, dos quais foram sele-
cionados os seguintes processos: 2011/10/47.275 - 2012/10/20.990 - 2010/10/20.405 - 
2012/10/41.876 - 2010/10/25.289 - 2012/10/49.065, para serem apresentados na próxima 
reunião ordinária. Já o conselheiro  Spinella  sugeriu uma pauta para se discutir com a Co-
missão de Análise de Territórios e a SEPLAN a questão do zoneamento no município de 
Campinas. Retomando o  ítem 05  a Eng. Silvia, representante da SMMA, tomando a pala-
vra, também, teceu elogios aos trabalhos da Comissão de Análise de Territórios, em seguida 
fez explanação sobre a questão da difi culdade de se proceder a exigência de compensação 
ambiental quando da realização de eventos públicos no município, tendo em vista as difi cul-
dades sobre o assunto, deixando claro que o processo em si referente o cálculo é coisa 
muito simples, mas a efetivação e a exigência é que se tornam fatores de complicação. 
Nesse instante o Sr. presidente propôs a prorrogação do tempo por mais 15 minutos, o que 
foi aprovado por todos os presentes. Ainda sobre a utilização de praças públicas a conselhei-
ra  Ana Sorrosal  criticou o uso da Praça Imprensa Fluminense para realização de Feira de 
Natal, bem como solicitou que fosse anotado que o Sr. Flavio Gordon prevaricou no que 
tange o uso da praça no ano passado. Ao fi nal a decisão entre os presentes é de partir de 
estudos em conjunto entre a SMMA e o Comdema pensando na revisão geral sobre a referi-
da Lei e sua regulamentação, lembrando que o maior poluidor é a própria Prefeitura. Na 
sequencia, já no  ítem 06  a própria engenheira Silvia da SMMA fez a apresentação do orga-
nograma que se pretende com a nova legislação para criação da infraestrutura da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, esclarecendo que todo o trabalho foi realizado por todos os 
integrantes da SMMA, todavia, deixando agora para decisão do novo Secretário que deverá 
assumir em janeiro/2013. Iniciando-se o  ítem 07  que diz respeito à criação da Comissão 
Especial para Estudos sobre Adoção/Cessão/Doação de Praças Públicas, cujo tema foi deba-
tido também na reunião anterior, entre os presentes ofereceram-se para compor tal comissão 
os seguintes conselheiros: Ana Sorrosal, Ivan, Dionete, Angela, Roseli, Claudia Esmeriz, 
Angélica Soares, e Tereza, os quais se comprometeram em se reunir para traçarem os cami-
nhos e trabalhos a serem desenvolvidos, sendo certo que outros conselheiros poderão vir 
compor a referida comissão, a qual, a princípio não tem um prazo defi nido para apresentar 
o resultado dos trabalhos. Novamente o Sr. Presidente propôs a prorrogação dos trabalhos 
por mais 15 minutos o que foi aprovado pelos presentes. Passando-se, fi nalmente, ao  ítem 
08  que inicialmente era o ítem  05  A conselheira  Márcia Correa  informou que em reunião 
realizada no dia anterior, na mata Santa Genebra, a convite da presidente Dra. Tereza Doro, 
saiu decepcionada com que obteve de informações, esclarecendo que a administração da 
Fundação José Pedro de Oliveira não tem a mínima condição de administrar aquela institui-
ção tendo em vista a precariedade da mesma, levando-se em consideração, principalmente, 
os desmandos que ocorreram nas administrações anteriores, salienta que urge a necessidade 
de se chamar o atual e novo secretário de meio ambiente para um conversa às claras. Apro-
veitou para, a partir das manifestações da comissão de análise de territórios, enfatizar a ne-
cessidade de alteração da lei de uso e ocupação do solo.  João Henrique  informou aos pre-
sentes que respondeu ao protocolo 12/10/39.623 do conselheiro Victor Petrucci com relação 
as obras de ampliação do Aeroporto dos Amarais, cuja resposta da Cetesb contraria toda a 
legislação em vigor, em especial a Conama 1. Com a palavra o conselheiro  Muller  reforçou 
a manifestação da conselheira Márcia Correa bem como reafi rmou o convite para participa-
ção de todos os conselheiros no curso de formação que ocorrerá nos dias 30/11 e 01/12 mi-
nistrado pela CGU. Já a conselheira  Marcela , mostrando-se muito nervosa pediu respeito 
à(s) pessoa(s) que está(ao) propagando a caluniosa notícia de que ela reside em um aparta-
mento de propriedade, ou pelo menos com as despesas pagas por determinada construtora 
da cidade, com o objetivo de se facilitar benefícios àquela construtora, mostrou recibos em 
seu nome referente aluguel/condomínio, etc.  Eleonore  comentou sobre a notícia veiculada 
na imprensa referente a morte de uma onça no Distrito de Sousas, após ser recapturada pelos 
bombeiros, comentou que, segundo a notícia, a mesma encontrava-se lactante, por tanto 
com fi lhotes nas proximidades e que provavelmente, ser ter ainda conhecimento do laudo 
necroscópico, a morte pode ter sido por elevado stress.  Spinella  convida a todos para a so-
lenidade dos 30 anos de fundação do CTI e 90 anos de nascimento de Renato Archer, patro-
no da instituição, que se dará no dia 10/12/12 a partir das 10 horas. O Conselheiro  BONI 
 manifestou que embora tenha sido o autor da denúncia de doações de várias Praças Públicas 
e do pedido para que se formasse uma Comissão no COMDEMA para abordar o assunto, 
retira sua participação do grupo pois não concorda que os Conselheiros façam todo o traba-
lho e então o repasse para a Administração Pública tomar providências, defendendo que 
cabe à Administração Pública enviar seus técnicos às praças doadas para apuração e apre-
sentação de relatórios à Comissão a ser formada.  Dionete  aconselha Marcela a não se preo-
cupar com as manifestações a ela atribuídas, pois, com certeza, são manifestações avindas 
de pessoas invejosas.. Nada mais havendo a ser tratado a presente reunião foi encerrada as 
17:40 horas cuja Ata foi por mim, Antonio Carlos Chiminazzo, Secretário Executivo, regu-
larmente redigida, a qual após aprovada, em futura reunião, será publicada no D.O.M. para 
todos os efeitos legais.

 ANEXO I 

Protocolo  2010/10/30904  - Parecer do Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente de Campinas, de interesse da Construtora e Pavimentadora Vaqueiro Ferreira 
Ltda para recuperação da APP do remanescente lote 4, quadra C no loteamento Man-
sões Santo Antônio, referente a implantação de empreendimento residencial multifa-
miliar vertical com supressão de vegetação em área de 33.600,5 m2 situada entre as 
ruas Hermantino Coelho e Rua Arquiteto José Augusto Silva na bacia do rio Anhumas.
O empreendedor pretende suprimir leucenas em área de 2.488 m2 e recuperar área erodi-
da de 3.495 m2 e remanescente fl orestal de 1.095,55 m2 numa área total de 7.155 m2. O 
empreendedor pretende também a implantação de travessia aérea do córrego através do 
prolongamento da rua Hermantino Coelho situado fora do perímetro da área em estudo. À 
página 18 do RTA elaborado pela Pleno ambiente Consultoria e Projetos consta que haverá 
empreendimento de implantação de prolongamento da rua conforme citado acima para dar 
acesso a empreendimento residencial familiar. Esta Comissão de Análise de Território dá 
seu parecer favorável ao projeto de recuperação da área erodida ou a ser recuperada. Por 
outro lado, solicita que o processo referente ao prolongamento da rua citado seja a ela apre-
sentado, bem como o processo referente ao próprio empreendimento residencial multifami-
liar. Em nossa opinião a intervenção nesta área é impactante para a APP uma vez que outros 
empreendimentos estão propostos para seu entorno. Quanto ao prolongamento específi co da 
Rua Hermantino Coelho sobre a APP nosso parecer é desfavorável. Solicitamos ainda, para 
uma melhor avaliação do entorno desse empreendimento que nos sejam disponibilizados os 
processos de protocolos: 47812/2010; 07995/2011; 12733/2012; 12783/2012 e 32895/2012. 
Eu, Victor Augusto Petrucci redigi o presente parecer a ser encaminhado na Reunião Plena 
do COMDEMA.

Campinas, 26 de novembro de 2012.



13Campinas, terça-feira, 18 de dezembro de 2012 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 ANEXO II 
Protocolo 2011/10/52986 - Parecer do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
de Campinas, referente ao Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição - Cemitério dos 
Amarais.
 Interessado:  SETEC - Serviços Técnicos Gerais
 Localização:  Rua Silvia da Silva Braga - sem número, Chácara Campos dos Amarais, em 
frente ao Aeroporto dos Amarais, a 1.500 metros da Rodovia D. Pedro I, Campinas - SP, 
na bacia do Rio Piracicaba, por meio do Ribeirão Quilombo. Situa-se na Macrozona 9, na 
região Noroeste de Campinas, zona 05, dentro do perímetro urbano, com recuo seguro de 
outros imóveis ao redor, que são empreendimentos industriais.
 Solicitação:  Emissão da Licença Prévia - LP e da Licença de Instalação - LI, para a conti-
nuidade de instalação do cemitério e parcelamento do solo, para esta fi nalidade. 
 O licenciamento Ambiental dos Cemitérios  passou a ser exigido a partir da Resolução 
CONAMA 335/2003, vigorando para os cemitérios construídos depois de 2003. O licencia-
mento ambiental leva em consideração vários impactos, visando a responsabilidade social 
e o respeito humano: ambiental, emocional, religioso. A Resolução CONAMA 402/2008 
- Conselho Nacional de Meio Ambiente, determinou que todos os cemitérios tivessem licen-
ciamento ambiental, para preservar a saúde da população, delegando a cada Município a sua 
regulamentação até dezembro de 2010. Foi cumprido por Campinas que deu um prazo de 
um ano para que os cemitérios possam adequar-se à regulamentação e façam as adaptações 
necessárias para cumprir as exigências legais relativas ao licenciamento ambiental, já que 
todos do Município são anteriores a 2003.
 Relatório Ambiental:  Consta Relatório Ambiental Integrado - RAI da Pleno Ambiente 
Consultoria e Projetos Ambientais Ltda.
 Descrição do Empreendimento:  este cemitério é o único em Campinas a oferecer o benefí-
cio do sepultamento gratuito à população carente. Foi fundado em 1969. Segue as diretrizes 
da Lei Municipal 5.868/87, que regulamenta os cemitérios.  Área do terreno:  136.402,56 
m2. A área de sepultamento ocupa 105.300 m2, com 37 quadras e 22 mil sepulturas, das 
quais 8.400 estão reservadas para a população carente. Tem a característica de cemitério 
parque, contando com 9 velórios, a parte administrativa e estacionamento. 
 Vegetação -  Não há nenhum fragmento de vegetação nativa, nem área especialmente pro-
tegida. Não constam cursos de água nem nascentes ou várzeas. O cemitério, em sua ca-
racterística de parque foi coberto com grama e as aléias arborizadas com 400 indivíduos, 
sendo 47,255 de espécies nativas. É classifi cada vegetação secundária em estágio pioneiro 
de regeneração. Está bem cuidado, com a grama aparada e as aléias limpas. Não há passivo 
ambiental, uma vez que antes de sua implantação havia apenas alguns indivíduos, superan-
do-se agora amplamente a vegetação original. 
 Água e esgoto -  o abastecimento de água é da SANASA e está ligado à rede coletora de 
esgoto. Não utiliza água do subsolo.
 Resíduos -  1- Os resíduos domésticos e de manutenção são encaminhados ao aterro sanitá-
rio. Os materiais recicláveis são separados para a reciclagem. 2- Os materiais sólidos prove-
nientes de exumação como: restos de urnas, fl ores secas e demais materiais são incinerados 
em local próprio, dentro da área do cemitério. 3- Há 8 valas destinadas ao depósito comum 
de ossos, retirados de sepulturas cuja concessão não foi renovada. Estas tem 4 metros de 
profundidade, revestidas com manilhas de concreto, que já estão desativados.  Subsolo -  A 
qualidade do subsolo está sendo monitorada, atendendo ao estabelecido na Norma Técnica 
ABNT NBR 15495, para evitar a sua contaminação e a do lençol freático, que se situa a 6,20 
m de profundidade, na época em que fi ca mais alto, que é abril. Para realizar análises peri-
ódicas foram abertos 2 poços dentro da área do cemitério. A Secretaria de Meio Ambiente 
exigiu que fossem abertos 6 poços dentro das exigências da ABNT, sendo que a maioria 
deverá se situar a jusante das águas. 
 Impacto ambiental -  O empreendimento é de baixo impacto ambiental. Conforme o laudo 
do relatório geológico e geotécnico a contaminação do solo e da água está dentro dos pa-
râmetros aceitáveis. As análises foram feitas no laboratório da CETESB de Campinas em 
2007, o qual deverá ser refeito de acordo com as normas técnicas e a legislação vigente. 
 Licença Prévia Ambiental -  A Licença Prévia Ambiental foi emitida pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente em 27 de janeiro de 2012, atendo-se aos aspectos ambientais, 
dentro do estabelecido na Resolução CONAMA 335/03, que estabelece regras para os ce-
mitérios. A concessão da Licença de Instalação está condicionada ao atendimento das exi-
gências técnicas da SMMA e à aprovação ambiental do empreendimento pelo COMDEMA.
 Parecer Técnico Ambiental - PTA 132/2012  
 Conclusão e Recomendação: 
ASecretaria Municipal de Meio Ambiente considerou que a legislação relativa aos cemi-
térios é bem recente, sendo um relatório publicado em 1988 pela Organização Mundial de 
Saúde, advertindo que os cemitérios poderiam causar impactos no meio ambiente, podendo 
afetar a saúde humana, o solo e o lençol freático. Para evitar qualquer risco de contamina-
ção, posteriormente foram feitas exigências legais obrigando a tomar medidas fi tossanitá-
rias, construtivas e preventivas, com constante vigilância. Atualmente temos uma legislação 
rígida, com monitoramento regular, obrigando a todos os cemitérios que cumpram as Nor-
mas Legais.
Embora o Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição ainda não disponha De sistema 
de monitoramento das águas dentro das normas técnicas vigentes, a qualidade das águas é 
preservada a partir de 2006 com a implantação de jazigos e lóculos de ardósia, material im-
permeável, com a vedação impermeável e o uso do cal virgem como medida fi tossanitária. 
Considerando diversas ações que o empreendimento adotou para resguardar a qualidade 
ambiental, além do caráter de utilidade pública de suas atividades, foi concedida a Licença 
de Instalação, estabelecendo-se exigências técnicas a serem apresentadas e integralmente 
cumpridas.
 Para a obtenção da Licença de Operação: 
A SMMA fez uma série de exigências técnicas, a maioria das quais já foram cumpridas e ou-
tras estão sendo implantadas. Quando for pedida a Licença de Operação o processo deverá 
retornar à SMMA, para análise pelo corpo técnico.
 Exigências Técnicas 
1-Quanto à qualidade das águas subterrâneas: apresentar um Programa de Monitoramento 
das Águas subterrâneas contendo:
1-1.Mapa da posição dos 6 poços de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas, 
sendo a maioria a jusante da área de sepultamento e uma a montante. 
1-2.A implantação dos poços de monitoramento deverá atender ao estabelecido na Norma 
Técnica ABNT NBR 15.495, que trata de sua construção.
1-3.As águas deverão ser monitoradas, no mínimo, trimestralmente no primeiro ano e caso 
não seja encontrada nenhuma contaminação, semestralmente nos outros anos. Deverão 
apresentar o uso destas águas subterrâneas, se for o caso.
1-4.Estabelecer os parâmetros das águas subterrâneas em conformidade com o estabelecido 
pelo Ministério da Saúde.
Medidas apresentadas:
Plano de monitoramento das águas subterrâneas:foi apresentado pela EMA Engenharia, 
com a construção de seis poços implantados para esta fi nalidade, a elaboração de laudos 
analíticos, com periodicidade trimestral no primeiro ano e semestralmente posteriormente, 
conforme o exigido acima, dentro do estabelecido pela Portaria 518/04 do Ministério da 
Saúde. Para a obtenção de Licença de Operação deverão apresentar o relatório detalhado 
da qualidade das águas.
2-Apresentar a disposição fi nal dos ossos: 
Medidas apresentadas:
Atualmente há 4 ossários, para depositar os ossos exumados dos jazigos, construídos de 
acordo com a legislação, em alvenaria ou placas de concreto, revestida com argamassa 
isolante, inclusive o piso e seu fechamento é vedado, evitando infi ltrações. Quando for 

instalado o crematório, que está em fase de licenciamento, devendo ser ativado em 2013, as 
ossadas serão cremadas. Há também estruturas verticais formadas por gavetas construídas 
em alvenaria, os lóculos aéreos. Os 8 ossários antigos, revestidos de manilhas de concreto, 
foram desativados e lacrados, devendo igualmente ser cremados.
3-Como os restos de exumação são incinerados, apresentar a tecnologia utilizada com uma 
proposta alternativa e sua adoção.
Medida apresentada:
A disposição destes resíduos no Aterro Sanitário foi autorizado pelo Departamento de Lim-
peza Urbana. 
4-Apresentar detalhes construtivos dos tipos de sepulturas, bem como a rotina de procedimento 
de controle do produto da coliquação (putrefação do tecido mole) e gases gerados.
Medida apresentada:
As sepulturas a partir de 2006 são pré fabricadas de pedra ardósia, impermeáveis e seladas 
com massa vedante, para evitar que gases escapem. Um pouco de cal é colocado junto com 
o corpo, como medida fi tossanitária para desinfetar e reagir com o produto da coliquação, 
evitando que se infi ltre no solo.
5-Em caso de desativação da atividade: deverá apresentar um plano de encerramento da 
atividade, de acordo com a Resolução CONAMA 402/08, incluindo medidas de recuperação 
da área e sua destinação deverá ser para parque público ou empreendimentos de utilidade 
pública.
Declaração de intenções para encerramento das atividades apresentado:  
A SETEC expôs sua intenção de operar as atividades sem limite de tempo, uma vez que 
as sepulturas são reutilizadas. Mas em caso de encerramento seus 150.000 m2 serão trans-
formadas em um grande bosque contendo um memorial e uma área de lazer, dentro das 
exigências ambientais específi cas para o local. 
 Manifestação do COMDEMA:  
O Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição foi aprovado pela SMMA para a emissão 
da Licença de Instalação, uma vez que opera desde 1969 e está em fase de adequação às 
exigências da Resolução CONAMA 335/03. No entanto, para obter a Licença de Operação 
deverá cumprir a legislação vigente, adequando-se à série de requisitos acima elencados, 
que o COMDEMA também requer. Portanto, o COMDEMA exara seu parecer favorável à 
concessão da Licença de Instalação, mantendo as exigências da SMMA para que lhe seja 
dada a Licença de Operação.
O COMDEMA requer que a CETESB emita pareceres de todos os cemitérios de Campinas, 
frente à Resolução CONAMA 335/03.
Eu, Pia Gerda Passeto assinei o presente parecer em nome da Comissão de Análise de Ter-
ritório e Gestão de Recursos Naturais, para ser encaminhado ao Pleno do COMDEMA para 
discussão. 
Campinas, 21 de novembro de 2012 
Pia Gerda Passeto

   ANEXO III 
Protocolo  2011/10/56330  - Parecer do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 
Campinas, referente a um Empreendimento Habitacional Vertical Multifamiliar com Servi-
ços de Hotelaria - um Hotel.
Assunto: Licença Prévia de Hotel
Interessado: Direcional Azeviche Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Localização: Avenida Anchieta 303, esquina com a Rua 14 de Dezembro, Centro / Cambuí, 
lote 1, quarteirão 181, Campinas - SP, Macrozona 4, com zoneamento permitido para edifi -
cações verticais. Como a Macrozona 4 é uma região de ocupação antiga, que já conta com 
um grande adensamento populacional, não irá interferir no trânsito local.
 Terreno:  mede 1.670,94 m2.  Construção:  9.147,13 m2 a construir. A área permeável é de 
174,20 m2, correspondente a 10,42% da área construída e mais uma área de lazer descoberta 
com 191,50 m2. 
Terá 17 pavimentos: 02 subsolos, um térreo e mais 14 pavimentos com 16 apartamentos 
cada um, com 224 dormitórios e 224 banheiros e 113 vagas de garagem no subsolo. Os apar-
tamentos terão de 18 m2 a 20 m2, contando-se o quarto e o banheiro integrado. A população 
esperada é de no máximo 448 habitantes. O terreno é plano, onde já houve uma construção 
que foi demolida, sem nenhuma nascente nem curso de água. Tem apenas 07 plantas exóti-
cas isoladas, de pequeno porte, quase todas exóticas: 4 goiabeiras, 2 mamoeiros, 1 leucena, 
1 begônia e 1 solanácea. 
Consta Relatório Ambiental Integrado da Pró Ambiente Assessoria Ambiental.
Tem água fornecida pela SANASA, com esgoto ligado à Estação de Tratamento Anhumas.
Já passou pelo COMDEMA, tendo sido aprovado na Reunião Ordinária de 30/08/2012, 
desde que sejam atendidas as colocações feitas no Parecer Técnico Ambiental - PTA 089/12. 
Foram ainda colocadas as ressalvas: a) que seja dada uma correta destinação aos resíduos 
sólidos, observando as exigências do Departamento de Limpeza Urbana - DLU; b) que seja 
apresentado o local onde será obtido o volume de 2.200 m2 de terra a ser utilizada no aterro. 
Finalmente, como irá aumentar o fl uxo de trânsito, que seja consultada a EMDEC.
1-Quanto à supressão dos 07 indivíduos arbóreos, de altura reduzida, nenhum ameaçado de 
extinção e a maioria exóticos - 1 leucena, 4 goiabeiras, 2 mamoeiros, 1 begônia e 1 solaná-
cea - foi autorizada a sua supressão desde que acompanhada de sua devida compensação, 
segundo a legislação. 
2-Quanto ao destino dos resíduos sólidos, o empreendimento deverá obrigatoriamente se-
guir a legislação, sob pena de multa administrativa. Serão observadas as seguintes normas: 
Resolução CONAMA 307/2002, que dispõe sobre a gestão de resíduos da construção civil 
e a NBR 10004 que trata da classifi cação dos resíduos sólidos. Os entulhos serão encami-
nhados ao Complexo Delta. Os materiais recicláveis serão encaminhados a cooperativas ou 
comercializados. 
3-Quanto ao possível uso de terra para fazer um aterro: como o terreno é plano e terá ga-
ragens subterrâneas, não haverá a necessidade de se trazer terra adicional, pelo contrário, 
haverá 3.581 m3de terra que será retirada, sendo que a SMMA deverá aprovar o local onde 
será disposta, chamado de bota-fora.
Retornou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e em 02/10/2012 e seguiu para análise. 
Foi exarado o Parecer Técnico Ambiental - PTA 133/12-111, deferindo o empreendimento. 
A SMMA já emitiu a Licença Prévia (LP 070/2012), por cumprir a legislação ambiental. 
Seguiu para o Departamento de Desenvolvimento Sustentável da SMMA, que exarou o seu 
"de acordo".
A Comissão de Território do COMDEMA aprovou o parecer, para que seja submetido ao 
Pleno. 
Campinas, 22 de novembro de 2012
Pia Gerda Passeto 

 ANEXO IV 
Protocolo  2012/10/16930  - Parecer do Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente de Campinas, referente ao requerimento de COLMÉIA CAMBUÍ EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Trata se de pedido de Licença Previa e Licença de Instalação para construção Habita-
cional Multiresidencial Vertical HMV-3, o empreendimento está situado a Rua Dona 
Ana Presciliana Soares nº 118 e nº 121, onde atualmente funciona a Cacharia Água 
Doce e o Estacionamento de veículos Inter Park (foto acima), localizado no bairro 
Cambuí Macrozona 4 Área de Urbanização Prioritária - AUP, o local encontra se em 
meio urbano consolidado ocupado por construções residenciais e comerciais.
A área do terreno terá 1.169,31 m² proveniente da demolição dos dois estabelecimentos 
acima citados, e área construída de 6.988,30 m2, sendo 01 torre, com 02 subsolos, 01 
andar térreo e 13 pavimentos com 50 unidades habitacionais cada uma com 03 quartos 
e 03 banheiros por unidade mais áreas de lazer. População estimada de 200 pessoas.
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A Licença Prévia foi concedida em 25/07/12. 
Exaramos o seguinte parecer de acordo com as atribuições conferidas pelo Decreto 
17.261 de 8/2/2011. Com relação à presente solicitação, não existem objeções desde 
que sejam cumpridas todas as exigências contidas na Licença Prévia, PTA e no Termo 
de Compromisso Ambiental TCA 086/2012 - III. No momento do pedido da Licença 
de Operação o Empreendedor deverá comprovar que as solicitações do PTA e TCA 
foram realizadas.
Campinas 27 novembro de 2012
Fábio Pascuini Frainer

 ANEXO V 
Protocolo  2012/10/26679  - Parecer do Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente de Campinas, referente à solicitação de H NETO CONSTRUÇÃO E INCOR-
PORAÇÃO LTDA. O empreendimento, unidade Habitacional Multifamiliar Vertical 
- HMV-3, localiza-se à Rua José Villagelim Junior, Lote 36, Quarteirão 248, bairro 
Cambuí, sendo a área total do lote de 1.240,80 m2 e a área total a construir de 6.727,65 
m2; a área permeável será de 133,79 m2. 
A área construída será composta de uma torre e dois subsolos para estacionamento, 
onde o subsolo 1 corresponde a 972,70 m2 e o subsolo 2 a 1.023,85 m2. A torre 1 será 
formada por pavimento térreo com 251,69 m2, 17 pavimentos totalizando 6.727,65 
m2. O empreendimento ainda prevê em projeto, guarita, churrasqueira, casa de má-
quinas, caixa d'água, área de lazer e piscina sendo correspondente a uma área livre de 
942,08 m2 e área ocupada de 298,72 m2.
A localização do empreendimento é em área urbana consolidada de intensa ocupação 
no bairro Cambuí e seu acesso se dará por rua marginal e Rua José Villagelim Júnior, 
havendo viário interno e acesso direto em ambas as ruas, na qual o acesso principal se 
dá através da Avenida Orozimbo Maia e Rua Santa Cruz, para circulação dos morado-
res e não havendo necessidade de outra via de acesso.
As restrições que normalmente se aplicam aos empreendimentos desta natureza dizem 
respeito às questões de temas como ar, água, resíduos, ruído, vegetação e viário, todas 
estas questões são objeto de condicionantes e exigências técnicas contidas na Licença 
Prévia No 102/2012-I de 9/10/2012, de No 01 a 07.13 e exigências da área verde desde 
o item "a" ao item "g". Em particular o contido no item a "fi rmar junto à SMMA o 
Termo de Compromisso Ambiental - TCA contemplando os devidos comprometimen-
tos. O referido Termo será elaborado pelos técnicos do Anexo III (Área Verde) com as 
devidas compensações ambientais que se julguem necessárias".
Levando em consideração que o empreendimento está localizado em área que consta 
como "suspeita de contaminação" em suas proximidades, conforme despacho da SMMA 
do dia 14/9/2012, "deverá o interessado um poço de monitoramento na parte do lote 
mais próxima ao local contaminado e todos os trabalhadores que entrarem em contato 
direto com as obras de escavação deverão estar equipados com EPIs adequados". 
Esta observação constante do Parecer Técnico Ambiental 141/2012-I no item 4.5- ca-
racterísticas ambientais do lote, é ratifi cada como "exigência para a Licença Ambiental 
de Instalação" no item 6: "implantar poço de monitoramento de águas contaminadas 
na porção do terreno mais próximo ao ponto contaminado cadastrado pela CETESB".
Assim sendo,  esta Comissão recomenda que sejam condicionadas as concessões 
das futuras licenças ao resultado dos relatórios de análise do monitoramento re-
alizado conforme exigência acima .

 ANEXO VI 
Protocolo  2012/10/30260  - Parecer do Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente de Campinas, referente à "implantação de Coletores Tronco, Estação Elevatória 
de Esgoto No 5 (EEE-5) e Linha de Recalque que serão interligados aos interceptores 
em execução do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Capivari II e tratados na 
Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Capivari II, existente". A solicitação é para 
" intervenção em APP ", o Protocolo tem data 14/7/2012.
Trata-se de uma região com adensamentos populacionais de baixa renda, urbanização 
precária e carência de infra-estrutura e serviços públicos. Há lançamento de esgoto  in 
natura  no curso de água e problemas com enchentes e alagamentos. Além da resolu-
ção destes problemas, a proposta visa, também, a recuperação ambiental da região, e a 
implantação de um parque linear e equipamentos comunitários. Trata-se de uma obra 
de "utilidade pública" (Lei Federal 12.651/2012, artigo 3o, inciso VIII, alínea "b"). A 
Figura ilustra a região, onde se observa o Rio Capivari e seus afl uentes, assim como o 
traçado aproximado da obra (em vermelho).
Em 18/7/2012 foi emitida a LP No 11/2012 - II. O PTA No 098/2912 - V solicitou a 
complementação das informações referentes à vegetação a ser suprimida, pedido que 
foi atendido.
O PTA No 120/2012 - III, em 14/9/2012, trata do pedido de intervenção em APP, 
em uma área de 3.712,36 m2 situada ao longo do Rio Capivari, seus afl uentes e 
nas margens de lagos e lagoas. Diz que a área de APP em questão é "descontinua, 
descaracterizada, sem fragmentos fl orestais, com predomínio de gramíneas exóticas 
invasoras além de algumas árvores isoladas", contendo 14 árvores isoladas: 9 exó-
ticas e 5 nativas, nenhuma enquadrada em categoria de ameaça. Fora da APP, são 
20 árvores isoladas.
Como compensação da intervenção na APP haveria:
a) recuperação de uma área de 11.137,08 m2 (3 vezes superior) mediante o plantio de 
1.857 mudas nativas regionais;
b) recuperação de uma área de 1.890,00 m2 referente ao corte de 13 árvores isoladas 
mediante o plantio de 315 mudas nativas regionais;
c) não autoriza o corte de uma árvore nativa (a No 9) por ser um exemplar relevante.
Fora da APP, pede-se autorização para cortar 11 árvores exóticas, 7 nativas e 2 não 
identifi cadas. Como compensação:
d) recuperação de uma área de 2.610,00 m2 mediante o plantio de 435 mudas nativas 
regionais;
e) não autoriza o corte das 2 árvores não identifi cadas, que são de grande porte (Nos 10 e 11).
f) O plantio compensatório deverá ser executado com a participação da comunidade 
do entorno em atividade de educação ambiental. 
Em 17/9/2012 foi assinado o Termo de Compromisso Ambiental No 081/2012 - III 
e emitida a Autorização No 063/2012 - III. O compromisso é a "recuperação de uma 
área de 15.637,08 m2 mediante o plantio de (no mínimo) 2.607 mudas nativas regio-
nais em APP localizada na mesma sub-bacia hidrográfi ca e prioritariamente na área de 
infl uencia do empreendimento ou nas cabeceiras dos rios".
O processo é encaminhado ao Anexo II para análise do pedido de Licença de Insta-
lação (LI).
Esta Comissão, em virtude da relevância ambiental e social da obra, da magnitude 
do impacto na região, e das medidas compensatórias estabelecidas, concorda com a 
emissão da Autorização (ATZ) e com os termos e condicionantes do TCA assinado. 
Reforça a necessidade de fi scalizar os itens "c" e "e" acima, assim como os cuidados 
com a nascente indicada com um círculo amarelo.
Mario Oscar Cencig, Conselheiro do COMDEMA
Campinas, 24 de novembro de 2012.

 ANEXO VII 
Protocolo  2012/10/32681  - Parecer do Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente de Campinas, referente à instalação de unidade para fabricação de equipamen-
tos de informática, localizado à Avenida John Dalton, 200/222, bairro Techno Park.
Com relação às fontes de poluição ambiental: das águas - a empresa não se utilizará 
de água em seus processos produtivos, os efl uentes sanitários de 50 funcionários com 
estimativa de 4.000 litros/dia serão destinados para a ETE da Techno Park, após trata-
mento o efl uente será destinado a descarte fi nal no Córrego Boa Vista; do ar - como a 
empresa produz equipamentos de informática não existem fontes de emissão de gases 
e odores; dos ruídos e vibração - as máquinas e ferramentas resumem-se a 3 motores 
da linha de produção 01 e 3 motores da linha de produção 02, cuja geração de ruídos 
não devem extrapolar o ambiente interno da área de fabricação; do solo - os resíduos 
sólidos gerados no processo de produção, lâmpadas fl uorescentes, peças e acessórios 
com defeito, pilhas e baterias deverão ser objeto de um programa de reciclagem por 
parte da empresa com uma área de separação dos resíduos, e um contrato de destina-
ção com alguma cooperativa para seu recolhimento. A empresa deverá ter área coberta 
específi ca para a armazenagem destes resíduos provida de piso impermeável.
Uma vez que todas as fontes de poluição ambiental mencionadas acima são passíveis 
de controle, atendidos os considerandos feitos esta Comissão é favorável à aprovação 
da emissão da renovação de Licença de Operação solicitada.
Sabrina Kelly Batista Martins
Campinas, 26 de novembro de 2012. 

 ANEXO VIII 
Protocolo  2012/10/34338  - Parecer do Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente de Campinas, referente à "implantação do Interceptor da Rede Coletora de Es-
goto do Jardim Santa Rosa". Há uma solicitação para " intervenção em APP ", e outra 
para a  Licença de Instalação . A data de Protocolo é 9/8/2012.
A Figura ilustra a região, onde se observa o Córrego Piçarrão e o traçado aproximado 
da obra (em vermelho).

Em 24/8/2012 foi emitida a LP No 18/2012 - II, com base no PTA No 019/2012, cujas 
exigências e condicionantes estavam enumerados nos itens 1 a 11 (técnicas) e 12 (área 
verde).
O PTA No 126/2012 - III, em 19/9/2012, trata do pedido de intervenção em APP e a 
supressão de árvores isoladas. A extensão da obra é de 2.038,24 m, dos quais 797,16 
m em APP; assim, considerando uma largura de 5 m, a área a ser afetada é de 3.985,78 
m2, incluindo o corte de 19 árvores isoladas. Diz que a área de APP em questão está 
"ocupada unicamente com vegetação secundária em estágio pioneiro de regeneração 
sucessional (...) de porte rasteiro e arbustivo (...) nenhuma das árvores listadas se en-
quadra em qualquer categoria de ameaça (...) 5 delas são de origem exótica".
Em 19/9/2012 foi assinado o Termo de Compromisso Ambiental No 083/2012 - III e 
emitida a Autorização No 064/2012 - III. O compromisso é "promover a recuperação 
de uma área correspondente a 1,1955 ha mediante o plantio de 1.993 mudas nativas 
diversas".
O PTA No 024/2012, em 2/10/2012, trata do pedido de Licença de Instalação (LI). 
Salienta que a SANASA não apresentou o Projeto Geotécnico (exigência técnica No 
5 da LP), assim como a não realização das sondagens estabelecidas na NBR 12207/92 
da ABNT, e reitera a necessidade da sua realização. Faz o seguinte comentário: "cabe 
ressaltar que, para o cumprimento da exigência técnica em pauta tem-se como re-
quisito mínimo a apresentação das referidas sondagens. A empresa está ciente desta 
condicionante e alega não possuir tempo hábil para contratação deste serviço, dada a 
urgência para execução das obras".
Após esclarecimentos por parte da SANASA, houve acordo na liberação da obra, 
sendo emitida em 3/10/2012 a Licença de Instalação (LI) No 022/2012 - II.
Esta Comissão concorda com a concessão da licença, reforçando a importância de 
prestar atenção aos condicionantes indicados no PTA No 019/2012 e no PTA No 
024/2012, com relação ao correto andamento das obras.
Mario Oscar Cencig, Conselheiro do COMDEMA
Campinas, 24 de novembro de 2012.

 ANEXO IX 
Protocolo  2012/10/34346  - Parecer do Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente de Campinas, referente a ampliação de empresa de fabricação de empreendi-
mentos de informática "Thinktech" Industria e Comercio de Informática Ltda., situada 
no Techno Park.
Em principio estamos de acordo com os termos dos pareceres técnico-ambiental 
(PTAs) 31 e 54/2012, referentes à Licença Prévia e de Instalação, e de Operação,  po-
rém chamamos a atenção  para o fato de que no item 5.3 referente a ruído e vibração 
há menção ao "horário de funcionamento previsto para as operações será das 05:00 as 
04:59h, de segunda a domingo", observação destacada na forma de um atenuante, o 
que não concorda com o nosso entendimento de uma produção de ruído ininterrupta 
de segunda a domingo. As Licenças de Instalação e de Operação já foram concedidas 
em 27/08/2012 e 10/10/2012, respectivamente, esta última posterior inclusive às Or-
dens de Serviço No 002/2012 e 003/2012 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Campinas, 07 de novembro de 2012
Eu, Eleonore Setz, redigi e assinei o presente parecer em nome da Comissão de Análise 
de Território e Gestão de Recursos Naturais (Coordenador: Felix W. Germer Jr.; Relator: 
Victor Petrucci), para ser encaminhado ao pleno do COMDEMA para manifestação.

 ANEXO X 
Protocolo  2012/10/37399  - Parecer do Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente de Campinas, referente a Implantação de sistema viário que dará acesso ao 
Shopping das Bandeiras e Campus V da Anhanguera Educacional.
Descrição resumida:
Trata-se da implantação de sistema viário para acesso ao Shopping Bandeiras. A Pre-
feitura Municipal de Campinas assinou um TAC (Termo de Acordo e Compromisso) 
com alguns empreendedores para realizar a implantação das obras do Sistema Viário 
que dará acesso ao Shopping e Campus V da Anhanguera Educacional. O Estudo 
Ambiental Aplicado (EAA) e Laudo de caracterização de vegetação para a interven-
ção em APP foram realizados pela Pró-Ambiente. A implantação do sistema viário 
afeta dois córregos que são afl uentes do rio Piçarrão, descritos como um curso de 
água natural e seu pequeno afl uente (que é um fi lete de água) gera uma APP (visita 
técnica em 27de julho de 2012, em plena estação seca! ou seja, quando há menos 
água), conforme a Lei n. 12651/2012. Essa APP é de 30 metros de largura para cada 
lado das margens acompanhando todo o percurso do córrego. Esses componentes se 
encontram dentro da área do empreendimento. Na página 50, a Pro-Ambiente afi rma 
que "não há qualquer área protegida nas três áreas de abrangência do empreendimen-
to (ADA, AID, AII), indicando apenas a APA Campo Grande distante em um raio 
de aproximadamente 8,5 km". Os principais impactos negativos detectados foram: 
aceleração de erosão, alagamento e assoreamento, emissões de poeira e gases, gera-
ção de resíduos inertes de construção civil, geração de ruídos, aumento do tráfego de 
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veículos, e os positivos: geração de empregos temporários, valorização imobiliária 
do entorno, aumento na rede de serviços e comércio local e arrecadação de impostos. 
Dentro das medidas mitigadoras, inclui-se "o dimensionamento correto das estruturas 
hidráulicas (aduelas sob o sistema viário, comportando corretamente a vazão de água, 
evitando entupimentos e erosão das margens do córrego próximas à travessia". Na 
Conclusão chama-se atenção que "a via proposta ajudará aliviar a lentidão do transito 
na área, escoando rapidamente os veículos que se dirigem ao shopping e retirando-
-os da avenida. A rua que atualmente é de terra será pavimentada com asfalto, as 
duas estruturas para a drenagem da água do córrego serão readequadas e uma nova 
será construída e os demais equipamentos de tráfego, como os de sinalização, serão 
instalados". O processo inclui também um programa de controle e monitoramento de 
obras - PCMO, também realizado pela Pró-Ambiente, e um laudo de vistoria técnica 
geotécnica pela Helix Engenharia e Geotecnia Ltda. ressaltando que "a gleba não foi 
utilizada para depósitos de lixo ou de produtos que possam trazer riscos a saúde dos 
futuros moradores". A copia do TAC anexada mostra o compromisso entre a Prefei-
tura (denominada Município) e o Parque das Bandeiras Incorporações Imobiliárias e 
seus proprietários (primeiras compromissarias) e Anhanguera Educacional Limitada 
(segunda compromissaria), que tem projeto para implantação de um campus univer-
sitário, condicionado ao prévio cadastramento de suas glebas no Cadastro Municipal 
para que possa transferir as futuras áreas públicas ao Município. As cópias das ma-
triculas dos imóveis referentes ao Parque das Bandeiras Incorporações Imobiliárias e 
seus proprietários incluem a delimitação de uma reserva legal (pág 321 do processo) 
de 0,66 ha, e as escrituras de compra e venda tornando proprietária das glebas (1, 
1A, 1B, 1C da Fazenda Cuscuzeiro) e do imóvel agrícola denominado Fazenda São 
José do Cuscuzeiro referentes a Anhangüera Educacional Participações S.A. O PTA 
28/2012-II identifi cou o inicio das obras sem as devidas licenças ambientais (páginas 
349 a 356 do processo) segundo o CONAMA 01/86 e 237/97. Aparecem também 
no processo os documentos: PTA 142/12-III; Licença ambiental 072/12-III, Termo 
de compromisso ambiental 098/12-III, Licença previa e de instalação. Finalizando o 
PTA 29/2012-II atesta a emissão da Licença Ambiental de Operação para a fase I do 
sistema viário em questão, assinada em 06/11/2012 sob número 26/2012-II. O item 5 
das observações indica que manifestação deliberada pelo COMDEMA que apresente 
aspectos ambientais não contemplados na licença, será comunicado ao interessado a 
obrigatoriedade de seu compromisso. 
O Parecer:
 Considerando  que o parecer COMDEMA (de 23 de fevereiro de 2011, Processo nº 
2009/10/40812) para a implantação ao Parque Shopping das Bandeiras incluía como 
condicionante numero 1: "Levantamento da fauna e projeto conjunto com rota das 
Bandeiras para construção de passagem de fauna interligando ao Parque Natural Mu-
nicipal do Campo Grande à APP inserida no empreendimento" (ver Figura 1);
Figura 1. Imagem Google assinalando a conexão vegetal (pontilhado verde) entre 
o Parque Natural Municipal do Campo Grande e as APPs do Shopping Parque das 
Bandeiras, condicionante no Processo de Licenciamento do mesmo, bem como as 
nascentes que a região abriga. A estrada que corta o centro da foto é a Rodovia dos 
Bandeirantes.
 Considerando  o Estudo Ambiental Aplicado não registra o Parque Natural Municipal 
do Campo Grande;
 Considerando  que as escrituras delimitam uma reserva legal, que pode ser aproveita-
da juntamente com as APPs pela fauna local;
 Considerando  que as aduelas existentes na Av. John Boyd Dunlop (fotos 6.2.h página 
44, capa p. 93), alem de bloquearem qualquer circulação dos mesmos pela área de 
proteção permanente, já mostram claramente sua inadequação a qualquer passagem 
de peixes, lontra, guaxinim e outros vertebrados associados aos corpos d'água e sua 
conservação;
 Considerando  a importância da Av. John Boyd Dunlop como artéria principal de 
acesso entre o Campo Grande e o Centro da cidade;
Esta comissão se pronuncia contra a colocação de aduelas para a transposição dos 
córregos p (T1, T2 e T3, Figura 2) e a favor da construção de pontes, que preservem as 
APPs e o leito máximo dos córregos (medidos na estação chuvosa, e prevendo cheias 
maiores após a impermeabilização do terreno), de acordo com a legislação pertinente;
Figura 2. Imagem Google assinalando os locais de intervenção em APPs (T1, T2 e 
T3), onde as aduelas devem substituídas por pontes, respeitando a dinâmica dos cór-
regos e as suas APPs.
Assim sendo, desde que seja observada a consideração acima sugerimos a liberação da 
licença já concedida em 06 de novembro pp, reforçando o cumprimento das exigên-
cias e ações mitigadoras constantes do licenciamento ambiental municipal.
Campinas, 22 de novembro de 2012
Eu, Eleonore Setz, redigi e assinei o presente parecer em nome da Comissão de Analise 
de Território e Gestão de Recursos Naturais (Coordenador: Felix W. Germer Jr.; Relator: 
Victor Petrucci), para ser encaminhado ao pleno do COMDEMA para manifestação.

   ANEXO XI 
Protocolo  2012/10/37414  - Parecer do Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente de Campinas, referente compensação ambiental de corte de árvores em lote 
particular para construção residencial em Sousas.
 Descrição resumida :
Uma inspeção (Auto 614) do setor de fi scalização da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SMMA) conferiu a remoção de árvores em lote residencial (1 da quadra L, 
Figura 1) no Condomínio Colinas do Ermitage. O proprietário protocolou uma decla-
ração atendendo a notifi cação, e se dispondo a plantar varias mudas.
Figura 1. Localização do lote onde ocorreu a remoção da vegetação para construção 
de residência.
 Parecer : Este plantio de 100 mudas, a titulo de compensação, deverá atender ao es-
pecifi cado no Parecer Técnico Ambiental (PTA) 135/12-III, onde se estabelecem as 
condições para a seleção da espécie, espaçamento, área de recuperação, composição 
das mudas (20% zoocoricas, 5% espécies em categorias de ameaça, 40% pioneiras, 
40% tardias). Destaque-se que, as mudas que eventualmente não forem comportadas 
dentro da área do lote (por conta inclusive da alta declividade do lote), deverão ser 
alocadas através do Banco de Áreas Verdes (BAV) para áreas públicas no sub-distrito 
de Sousas, Campinas, SP.
Assim sendo, desde que sejam observadas todas as considerações do PTA quanto ao 
cumprimento das exigências sobre a compensação e plantio das mudas estamos de 
acordo com o Termo de Compromisso Ambiental 093/12-III, fi rmado em 04/10/2012.
Campinas, 07 de novembro de 2012
Eu, Eleonore Setz, redigi e assinei o presente parecer em nome da Comissão de Aná-
lise de Território e Gestão de Recursos Naturais (Coordenador: Felix W. Germer Jr.; 
Relator: Victor Petrucci), para ser encaminhado ao pleno do COMDEMA para mani-
festação.

   ANEXO XII 
Protocolos  2012/17/00534 - 00535 - 00536 - 00537 - 00538  - Parecer do Conselho Mu-
nicipal de Defesa do Meio Ambiente de Campinas, referente PROCESSO DE PRO-
TOCOLOS NºS. 12/17/00534 (Fazenda São Pedro, matric. 8786, área 353.78,00m2), 
12/17/00535 (Fazenda Jatibaia, matric.17375 area 114.553,46m2), 12/17/00536 
(Chácaras San Conrado, matric. 10530 área 20.000,00m2), 12/17/00537(Sitio São 
Jose, matric 34834, área 127.124,20 m2), 12/17/00538 (Fazenda Três Pedras, matric. 
15328, área 141,00ha), todos da SOL INVESTIMENTOS EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Descrição resumida:
Exames Técnicos Municipais para fi nalidade de fornecer subsídios para o licencia-
mento ambiental de pequenos barramentos no município de Campinas, ou seja, for-
necer diretrizes para que o processo seja conduzido pelo órgão licenciador da melhor 
forma possível e preservando os recursos ambientais da região, bem como seguindo 
todos os princípios de segurança necessários para o bom gerenciamento de risco por 
parte do proprietário da estrutura.
Os Exames Técnicos Municipais (nº. 97, 98, 99, 100 e 101/2012 - I de 08/10/2012, 
em seus considerandos estabelecem em seu item 4."Classifi cação de barragens por 
categoria de risco e dano potencial associado "Elenco dos Principais Itens a serem 
verifi cados para a Regularização e Aprovação de Barramentos com a fi nalidade de 
acumulação de água para quaisquer usos.
Em especial deverão ser atendidos os previstos nos itens 4.1.1. Características Téc-
nicas, 4.1.2. Estado de Conservação e 4.1.3. Plano de Segurança de Barragens, 4.2. 
Avaliação do Dano Potencial Associado e Relatório de Avaliação da Categoria de Ris-
co com Análise dos Pontos Elencados no ítem 4.1. Atente-se ainda ao cumprimento 
do item "Recomendações" a partir da letra A à letra G, bem como o estabelecido no 
item "conclusão" que diz: "Considerando as questões levantadas no presente ETM 
importantes para o Município de Campinas, encaminha-se para prosseguimento do 
processo de Licenciamento Ambiental junto ao órgão licenciador competente. O inte-
ressado deverá protocolar a esta SMMA, cópia dos relatórios por ele produzidos dos 
documentos emitidos pelo Órgão Licenciador, inclui-se aí as exigências complemen-
tares, Pareceres Técnicos, Licenças Ambientais, entre outros, para conhecimento e 
acompanhamento pelo Órgão AmbientalMunicipal, e para anexação aos protocolos 
em questão. Quando da elaboração destes laudos estes documentos não se encontra-
vam anexos aos processos analisados.
Dadas as características dos pedidos e a localização das propriedades (Figura 1) suge-
rimos que sejam consultados e ouvidos o Comitê Gestor da Bacia do PCJ, o Conselho 
Gestor da APA - CONGEAPA e o GAPE (Grupo de Análise de Projetos Específi -
cos). A Comissão salienta a importância sócio-ambiental dos barramentos citando as 
considerações de um trabalho de mapeamento das barragens na APA: "Releva-se a 
preocupação com a exagerada quantidade de açudes identifi cados, cuja soma de áreas 
suplanta a dos rios Atibaia e Jaguari, dentro dos limites da APA. Muitas destas obras 
foram executadas com materiais e técnicas construtivas inadequadas e sem a devida 
outorga do órgão competente, o que pode potencializar os riscos relacionados aos 
crônicos confl itos sobre enchentes" (Fasina Neto & Matias, disponível no site da UNI-
CAMP). Vale lembrar que a enchente catastrófi ca e os prejuízos ocorridos em 2002 
em Sousas foram atribuídos em laudo emitido pelos pesquisadores da Faculdade de 
Engenharia Civil da UNICAMP ao rompimento de três açudes (matéria em Anexo).
Solicitamos esclarecimentos sobre a repetição dos mapas nos processos 00537 (Sitio São 
Jose), e 00536 (Chácaras San Conrado), apesar de terem matriculas e áreas diferentes.
Assim sendo, para que esta Comissão possa emitir o seu parecer sobre estes processos 
é necessário que sejam cumpridas as determinantes mencionadas nos ETMs, e retor-
nem com as manifestações do Comitê da Bacia do PCJ, do Congeapa e do GAPE, 
alem da CETESB.
Campinas, 26 de novembro de 2012
Nos, Tereza Penteado e Eleonore Setz, redigimos e assinamos o presente parecer em 
nome da Comissão de Análise de Território e Gestão de Recursos Naturais (Coordena-
dor: Felix W. Germer Jr.; Relator: Victor Petrucci), para ser encaminhado ao pleno do 
COMDEMA para manifestação.
Semana 184 da UNICAMP 22 a 29 de abril de 2002 (pdf da página 10)
Figura 1. Imagem digital situando as fazendas que compreendem as barragens (pro-
cessos 12/17/534 a 538) em questão.

 ANEXO XIII 

Processo  2011/10/36222 
Construção Multifamiliar Vertical - HMV 2
Objeto: HESA 41 Empreendimentos Imobiliários S.A.
Situada Rua Dr. Mário Natividade, 936, Bairro Taquaral Campinas SP
 Breve histórico da Análise Técnica  
Trata-se de Pedido de LP e LI para implantação de um Edifício com 100 unidades com 
população estimada 308 habitantes área total de 8.017,15 m2 e Construída 33.084,44 
m2.
 Breve histórico da Análise Técnica  
Trata-se de empreendimento 100 Unidades e duas torres, no Taquaral - Macrozona 
4 - AUP - Área Urbanização Prioritária
A área é totalmente atendida pela SANASA quanto a Coleta de Esgoto, Águas Pluviais 
e abastecimento de água tratada, há manifestação, técnica.
Todos os Documentos exigidos para LI estão presentes e anexos no processo atenden-
do conforme análise técnica da SMMA e da SEC. Planejamento.
O terreno faz divisa com APP - Córrego Serafi m Bacia do Anhumas, foi alvo de estudo 
ambiental simplifi cado.
Localização Área:
Estudo de Tráfego Apresentado
Área Diretamente Afetada:
Como contingências observadas e indicadas por este Conselheiro, faço as considera-
ções A e B, além de sugerir as condicionantes 1, 2 e 3 respectivamente como exigên-
cias para a deliberação da LP/LI:
A) Esta região é de fato uma área urbana importante e histórica em seu potencial de 
progresso e adensamento demográfi co e suas ocupações com vocações diversas pelo 
enquadramento do Zoneamento em vigor estabelecido pelo Plano Diretor, a Gleba 
em questão tem caracterização diferenciada mesmo estando em uma condição pré 
existente da cornubação territorial já que faz divisa com a APP do Córrego Serafi m 
Micro Bacia do Ribeirão Anhumas, o qual, contudo que ainda conta com uma faixa 
mínima, mas importante de vegetação ainda que exótica conforme estudos e compro-
vação documental como "Mata Ciliar", como podemos observar na foto da ADA e de 
Localização do empreendimento, daí mesmo o empreendimento não caracterizando 
impacto por demanda de supressão de espécies da APP, seria de grande contribuição 
sócio ambiental que fosse acordado uma contrapartida do empreendedor no sentido de 
se responsabilizar por um Projeto Paisagístico e de recuperação desta faixa de APP, 
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amparado ainda por um Plano de Manejo e Programa de Sócio Ambiental de plantio, 
monitoramento e manutenção desta área por prazo indeterminado, que resultaria em 
um ganho não somente para os munícipes do entorno e região, mas diretamente como 
valor agregado aos próprios futuros moradores deste Conjunto habitacional; 
B) Quanto ao estudo de tráfego apresentado, ressalto que este Conselheiro analisou e 
deliberou um Parecer referente ao Processo com Protocolo 563/11 há duas Reuniões 
Ordinárias anteriores a esta, salvo engano de datas específi cas, para um Empreen-
dimento sito à Rua Ary Barroso/Henrique Schroeder Denominado Comercialmente 
Vista 26, com duas Torres de 100 e 98 unidades habitacionais cada, Projeto este objeto 
de estudo ambiental e de Tráfego pela Pleno Ambiental, a mesma empresa que assina 
o Processo em Análise, levando-se em conta que no Parecer do "Vista 26" foram con-
dicionados os seguintes pedidos:
· Estudo de Massa, Partidos e Estudo da Carta Solar
· Estudo de Impacto de Vizinhança
Ressalto: Por que a empresa que já detém conhecimento do estudo de tráfego do proje-
to Vista 26, não levou em consideração o volume de transito originários do tráfego que 
foi apresentado neste pedido de LP e LI, incluindo-o no atual estudo aqui apresentado. 
Como a Secretaria de Planejamento não está monitorando e conduzindo na Diretriz 
Macro e Micro Viária a confl uência de empreendimentos deste porte, equivocando-
-se, (para ser elegante), em sua conduta e primordial papel de Gestor da qualidade da 
acessibilidade urbana, requisitos primordiais da urbanidade da cidade.
Nos da Comissão da Análise de Território entendemos que em detrimento dos avanços 
no marco legal em relação à participação popular no Planejamento Urbano, avaliamos 
que ainda persistem grandes desafi os na prática da gestão pública. A vontade política e 
a cobrança popular e setorial são os caminhos para que os paradigmas estabelecidos no 
Estatuto das Cidades se concretizem, a ausência do poder público faz com que o setor 
privado mantenha seu olhar obtuso atuando de maneira caótica, enquanto administra-
ção não aponta os caminhos que deveriam estar pactuados com a sociedade. Particu-
larmente eu venho como representante do setor empresarial no assento da Habicamp 
neste Conselho, assumir a responsabilidade de dar um passo e as mãos à representação 
da sociedade civil organizada no sentido de juntos promovermos a criação de mecanis-
mos e educação para o 1° e 2° setor, a fi m de dirimirmos as condições a que nos pro-
pomos para construir nossa Cidade, dito isto apresento as seguintes Condicionantes: 
 1)   Apresentação Estudo de Impacto de Vizinhança e estudo de tráfego contem-
plando os empreendimentos verticais em implantação nesta região,  
 2)   Contrapartida ambiental para Margem de APP do Córrego Serafim, já que 
sua composição esta preenchida por espécies exóticas invasoras, Leucaena Leu-
cocephala. 
 3)   E que a Secretaria de Planejamento justifique em reunião extraordinária com 
a Comissão de Análise de Território suas deliberações nestes e demais processos, 
e a exemplo da SMMA estabeleça critérios e protocolos junto a esta Comissão que 
possam corroborar a manifestação segura dos conselheiros, para a salvaguarda 
de um Planejamento Urbano de Qualidade e Ambientalmente Sustentável. 
 Sem mais, atenciosamente 
 Prof° Carlos Alexandre Silva - Conselheiro COMDEMA 

   ANEXO XIV 
Processo  2012/10/37032 
Construção Multifamiliar Vertical - HMV 2
Objeto: Concreta Luxemburgo Desenvolvimento Imobiliários
Situada Rua Alberto Faria, 62, 76, 82, 96 Guanabara Campinas SP
 Breve histórico da Análise Técnica  
Trata-se de Pedido de LP e LI para implantação de um Edifício com 13 pavimentos e 
2 Subsolos área total de 1.596,44 m2. 
 Breve histórico da Análise Técnica  
Trata-se de empreendimento Edifício com 13 pavimentos e 2 Subsolos - Macrozona 
4 - AUP - Área Urbanização Prioritária.
A área é totalmente atendida pela SANASA quanto a Coleta de Esgoto, Águas Pluviais 
e abastecimento de água tratada, informe técnico 0070-12.
Todos os Documentos exigidos para LI estão presentes e anexos no processo atenden-
do conforme análise técnica da SMMA e da SEC. Planejamento.
Como contingências observadas e indicadas por este Conselheiro, faço as considera-
ções , além de sugerir as condicionantes 1 e 2 respectivamente como exigências para 
a deliberação da LP/LI:
 4)   Apresentação Estudo de Impacto de Vizinhança e estudo de tráfego contem-
plando os empreendimentos verticais em implantação nesta região,  
 5)   Contrapartida ambiental para Margem de APP do Córrego Serafim, á que 
sua composição esta preenchida por espécies exóticas invasoras, Leucaena Leu-
cocephala. 
 6)   E que a Secretaria de Planejamento justifique em reunião extraordinária com 
a Comissão de Análise de Território suas deliberações nestes e demais processos, 
e a exemplo da SMMA estabeleça critérios e protocolos junto a esta Comissão que 
possam corroborar a manifestação segura dos conselheiros, para a salvaguarda 
de um Planejamento Urbano de Qualidade e Ambientalmente Sustentável.    

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO 

 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMDEMA 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS 
 COMUNICADO 

  ENTIDADES INSCRITAS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO GESTOR 
LOCAL DA MACROZONA 5 - MZ 5 

 ALAIR ROBERTO GODOY, Presidente do Conselho da Cidade de Campinas, 
nos termos das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 12.321 de 20 de julho 
de 2005,  comunica as entidades inscritas no período de 15 de outubro de 2012 a 10 de 
dezembro de 2012,  descritas nos incisos II e III do artigo 34º da Lei Complemen-
tar nº 35 de 20 de setembro de 2012 que "Dispõe sobre o Plano Local de Gestão 
da Macrozona 5", com mandato de 2 (dois) anos, a saber: 
Sociedade Amigos dos Bairros Jardim Campinas Grande e Parque Residencial Cam-
pinas Grande;
Associação de Moradores do Jardim Florence;
Associação dos Proprietários, Moradores e Amigos dos Bairros Jardim São Judas Ta-
deu e Jardim Marialva;
Associação de Moradores do Bairro Cidade Satélite Iris;
Sociedade Amigos do Bairro Cidade Satélite Iris IV;
Associação de Moradores do Residencial Novo Mundo;

Conjunto Residencial do Parque São Bento;
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público da Região do Campo Grande;
Portofi no Representações e Participações;
Sabarsal - Sociedade Amigos de Bairro Residencial São Luís;
Associação de Moradores do Parque Dom Pedro II;
Congregação do Santíssimo Redentor.

 ALAIR ROBERTO GODOY 
PRESIDENTE DO CONCIDADE

 CONVOCAÇÃO 
 Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 19º andar, Secretaria 

do Concidade, Prefeitura Municipal, no horário das 10h00 as 17h00, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para ciência das informações contidas nos 

referidos protocolados: 
 Prot.  12/10/53105 - Sociedade Amigos dos Bairros Jardim Campina Grande e Parque 
Residencial Campina Grande;
 Prot . 12/10/52873 - Associação de Moradores do Jardim Florence;
 Prot.  12/10/52720 - Associação dos Proprietários, Moradores e Amigos dos Bairros 
Jardim São Judas Tadeu e Jardim Marialva;
 Prot . 12/10/52875 - Associação de Moradores do Bairro Cidade Satélite Iris;
 Prot.  12/10/51754 - Sociedade Amigos do Bairro Cidade Satélite Iris IV;
 Prot.  12/10/51363 - Associação de Moradores do Residencial Novo Mundo;
 Prot . 12/10/52876 - Conjunto Residencial do Parque São Bento;
 Prot . 12/10/51914 - Portofi no Representações e Participações;
 Prot.  12/10/52859 - Sabarsal - Sociedade Amigos de Bairro Residencial São Luís;

 ALAIR ROBERTO GODOY 
PRESIDENTE DO CONCIDADE

 COMUNICADO 
 A Comissão eleitoral do Conselho Gestor Local da Macrozona 5 - Mz 5, após 
análise da documentação referente a inscrição para participação no Conselho 
indeferiu as entidades a saber: 
Associação de Moradores do Parque Dom Pedro II;
Congregação do Santíssimo Redentor. 

 Campinas, 13 de dezembro de 2012 
 ALAIR ROBERTO GODOY 
 PRESIDENTE DO CONCIDADE 

  

 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS NA ÁREA DA 
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA DO PQ LINEAR RIO 

CAPIVARI 
 Edital de Convocação - 7ª Reunião Extraordinária 19/12/2012 

 Convocamos os senhores(as) membros da Comissão de Avaliação de Imóveis na Área 
da Operação Urbana Consorciada do Parque Linear do Rio Capivari, para a 7ª Reunião 
Extraordinária a ser realizada quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2012, às 14h30, 19º 
andar, Sala Milton Santos, Paço Municipal, Av. Anchieta, nº 200, Campinas/SP . 
Pauta Única: Análise da avaliação a ser desapropriada referente ao prolongamento 
da Av. Perimetral.
Considerando o regimento interno aprovado, favor confi rmar presença em caso de 
impossibilidade de comparecimento do titular, encaminhar o
 

 Campinas, 14 de dezembro de 2012 
 ALAIR ROBERTO GODOY 

 PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO   
 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor COMUNICA que no dia 19 de 
Dezembro de 2012 (quarta-feira) encerrará suas atividades às 12:00 horas.
Os servidores que necessitarem de perícia poderão realizá-la na quinta - feira dia 20 de 
Dezembro de 2012 a partir das 08:00 horas com atendimento normal.
 

 Campinas, 14 de dezembro de 2012 
 MARCELO DE MORAIS 
   DIRETOR - DPSS/SMRH   

  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PRFEITO   
  PORTARIA N.º 78656/2012 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/70/3543, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 14/11/2012, a servidora PRISCILA DE NICOLO BUE-
NO, matrícula nº 124.367-5, do cargo de Médico - Clinico Geral, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde.
  
 PORTARIA N.º 78657/2012 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/30/1185, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 27/11/2012, a servidora ADRIANA PRADO LOM-
BARDI, matrícula nº 117730-3, do cargo de Médico - Pediatria, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.78678/2012 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/55137, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 03/12/2012, a servidora VITORIA MARIA LOUREI-
RO, matrícula nº 124.578-3, do cargo de Médico - Clínico Geral, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.º 78687/2012 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/55218, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 04/12/2012, o servidor IVAN SALZANI, matrícula 
nº 123079-4, do cargo de Guarda Municipal 3 Classe Masculino, junto à Secretaria 
Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.
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 PORTARIA N.º 78688/2012 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/47203, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 17/10/2012, o servidor MAURICIO NASCIMENTO 
VERRESCHI, matrícula nº 120118-2, do cargo de Médico - Psiquiatria, junto à Secre-
taria Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.º 78689/2012 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/53369, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 19/11/2012, a servidora MARIA DANTAS COSTA 
LIMA GODOY, matrícula nº 124812-0, do cargo de Médico - Otorrinolaringologia, 
junto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

 PORTARIA N.º 78690/2012 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/43995, pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 26/09/2012, o servidor FABIO LUIS ANDRIOSI, ma-
trícula nº 109301-0, do cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto ao Hospital Municipal 
Dr. Mário Gatti.

 PORTARIA N.º 78696/2012 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/54423, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar o item da portaria nº 75555/2012, que nomeou a senhora Margareth Morelli, 
RG 15.247.534-5, como representante 2ª titular, de Entidades com Atividades junto 
aos Movimentos Populares, para atuar no Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente.
 

  

 COMUNICAÇÃO  
A Junta Médica Ofi cial CONVOCA a servidora relacionada abaixo a comparecer
em sua respectiva data e horário, para avaliação com Relatórios e Exames Médicos,
à Rua Onze de Agosto, nº.744, 1º Andar.
20/12//2012 às 09h30 - CONCEIÇÃO GANDOLF SANCHES
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 
 Em 17 de Dezembro de 2012 

Processo Administrativo n.º: 08/10/27. 811 - Interessado: Secretaria Muni-
cipal de Saúde - Termos de Contrato nº: 22/2009 - Contratada: Aimara Co-

mércio e Representações Ltda. - Objeto: Locação de equipamento para a 
realização de exames de sorologia, com fornecimento de reagentes e todos 

os materiais de suporte. 
 Diante da análise e parecer técnico da Secretaria Municipal de Administração e 
com a competência conferida pelo Art. 20, Parágrafo único, do Decreto Municipal 
15.291/2005,  AUTORIZO  o reajuste contratual do processo em epígrafe, no percen-
tual de 2,7% a partir de 11/11/2012.
 

 DR.FERNANDO LUIZ BRANDÃO DO NASCIMENTO  
 Secretário Municipal De Saúde 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 
 Em 17 de Dezembro de 2012 

Protocolado n° 11/10/16. 414 PG Interessada: Secretaria Municipal de Saúde 
  DESPACHO: 
Àvista da solicitação desta Pasta à fl . 153 e dos pareceres de fl s. 154 a 158, 159 a 160 
e 161 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a necessidade e a ausência de 
impedimentos legais, AUTORIZO: 
1 - A prorrogação do contrato de locação referente ao imóvel sitio na Avenida Anchieta 
n.º 173, sala 64, Centro, Campinas, SP, sem a respectiva garagem, de propriedade dos 
Srs. Inadirlei Cassaro de Souza Sarti e Cláudio de Souza Sarti, onde se acha instalada 
a aréa administrativa da Coordenadoria de Informação e Informática, por mais 12 
(doze) meses, a partir de 20/12/12,mediante o aluguel mensal, já reajustado de R$ 
522,00 (Quinhentos e vinte e dois reais), além do valor mensal estimado das taxas 
condominiais de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais);
2 - Da mesma forma, fi cam autorizadas as despesas globais decorrentes, nos valores de 
R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais) para as taxas condominias;
3 - Publique-se. Após, à CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio, 
e posteriormente, retorne o processo a esta Secretaria, para que solicite a insenção do 
IPTU junto á SMR-DRI;
4 - Além disso, deverá esta Secretaria instruir o presente pedido de prorrogação com 
as certidões relacionadas á fl . 158 e matricula atualizada do imóvel no prazo indicado 
á fl . 150 (60 dias), sob pena de retenção dos pagamentos até a efetiva apresentação, 
além de observar a recomendação relativa ao disposto no artigo 42 da LRF, na forma 
indicada á fl . 160, "in fi ne".
 

 DR.FERNANDO LUIZ BRANDÃO DO NASCIMENTO  
 Secretário Municipal De Saúde 

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

 ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2012 - GS/SMCASP 
 NORMATIZA OS PROCEDIMENTOS DE CAUTELA E POSSE DO COLE-

TE BALISTICO PERTENCENTE À GUARDA MUNICIPAL DE CAMPI-
NAS, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO 

  CONSIDERANDO  a necessidade de continuação na distribuição dos novos coletes 
balísticos adquiridos pela Secretaria de Segurança Pública;

 CONSIDERANDO  a imperiosa necessidade de se assegurar condições adequadas à 
sensação de segurança e à preservação da integridade física dos servidores da Guarda 
Municipal de Campinas;
O Sr. Secretário Municipal, no uso de suas atribuições legais,
 DETERMINA: 
 AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE AINDA NÃO EFETUARAM A TROCA 
DO COLETE COM VALIDADE VENCIDA QUE PROCEDAM O DESLO-
CAMENTO, ATÉ O DIA 21/12/2012, IMPRETERIVELMENTE, À SEDE DA 
SMCASP, SITO À R. MONTE CASTELO, 575 - JD. PROENÇA, PARA A CAU-
TELA DOS NOVOS COLETES, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS DAS 08:00h ÀS 
11:30h e 12:30h ÀS 15:00h, PELO GM 1ª CLASSE LUIS HENRIQUE. 
 O NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO ACARRETARÁ AS SAN-
ÇÕES LEGAIS PREVISTAS AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM. 
 PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 Campinas, 13 de dezembro de 2012 
 SINVAL ROBERTO DORIGON 

 Secretário Municipal 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

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

 Protocolo: 2007/70/3610
Interessado: Luiz Alberto Toledo
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 59169, 59160, 
59741 e 69131.
 

 Campinas, 06 de dezembro de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE PRAZO   
 Protocolo 2012/70/3677 - Proprietário: Maria Célia da Silva - Rua Irene Palma - lote 
014 - Quadra A - Quarteirão 15054 - Loteamento Chácaras Santa Leticia -  Prazo 
concedido até o dia 13/01/2013;  para canalizar e direcionar o escoamento das águas 
pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de forma 
a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos às 
propriedades vizinhas, conforme Lei nº 11468/03, art. 1º item III, sob pena de multa. 
Apesar da concessão do prazo o requerente não estará isento das responsabilidades 
civil e/ou criminal, que venham incidir sobre as propriedades vizinhas, por problemas 
na canalização das àguas pluviais de sua propriedade.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 VALDIR APARECIDO TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 RESOLUÇÃO 252/2012   
 Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de Trans-
portes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, de 15 de 
dezembro de 1993;
Considerando fi nalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o disposto 
nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que dis-
põem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Se cr etário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
 DETERMINA 
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos  AIT's 
lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 com imposição de penalidade processadas 
em 14/12/2012 a 14/12/2012  abaixo relacionados.
Ficam também notifi cados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas nesta 
Resolução, do início do prazo para, com base no parágrafo 4º do artigo 282 do Código de 
Trânsito Brasileiro, apresentar eventual recurso.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 WILSON FOLGOZI DE BRITO 
 SECRETÁRIO MUNICPAL DE TRANSPORTES 

 SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE CAMPINAS
NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PROCESSADAS NO PERÍODO DE 14/12/2012 A 14/12/2012

ENQUADRAMENTO 500.20-MULTA, POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA 
JURÍDICA
PROCESSADAS EM 14/12/2012

ACZ0972 N135721294 AIP9102 N135684664 AIV2046 N135730094
ALN3165 N135665524 ALO8833 N135737244 ANT0972 N135682574
APJ1083 N135680604 BTH2710 N135714034 BTH2710 N135671904
BTH2710 N135672904 BVN2776 N135675864 BYL1266 N135713594
CBE7170 N135662444 CBE7170 N135708754 CBJ0376 N135665084
CDW8711 N135755064 CHO4630 N135742204 CIL0260 N135717444
CJV8937 N135728004 CJV8937 N135727344 CJV8937 N135753204
CJV8937 N135700174 CJY9132 N135729544 CKQ2044 N135665744
CLK8440 N135697754 CMD1858 N135706334 COH7789 N135755284
CPK7170 N135695554 CPQ7141 N135671804 CPU7563 N135673554
CQK2271 N135752424 CSD5771 N135673334 CTP5716 N135691264
CWG0288 N135687084 CWG1007 N135688184 CWG5370 N135735924
CWP2648 N135664424 CWP2648 N135696004 CWZ7332 N135753304
CXD8653 N135723714 CXM6799 N135743624 CXT1285 N135713264
CXT4718 N135714474 CXW0860 N135673444 CXW0860 N135660134
CYZ0232 N135715794 CZK4551 N135743184 CZK6959 N135693574
CZQ1224 N135714804 DAK5057 N135695994 DAX0320 N135756164
DBS6030 N135663544 DBY0213 N135718004 DCD1850 N135666844
DDJ2023 N135670144 DDJ6445 N135672674 DDP3184 N135708974
DDV2710 N135742964 DEC0040 N135754844 DFE5870 N135663654
DHR9286 N135738904 DHY8071 N135682684 DIY4671 N135753194
DIY6279 N135670034 DJQ1613 N135726574 DKD2488 N135721074
DKD6757 N135744944 DKY7670 N135690604 DLE3329 N135666074
DMO1838 N135751764 DMO7730 N135753524 DMO7730 N135699184
DNF1540 N135707654 DNY1227 N135674324 DNY1227 N135693354
DQG6575 N135744394 DQI0924 N135675104 DQI1889 N135675314
DQW8735 N135754624 DQY0487 N135745714 DQY0785 N135670474
DQY1118 N135708864 DQY5426 N135686314 DRP8775 N135725474
DSN1307 N135681914 DSN1332 N135690164 DSQ7631 N135680484
DSU0626 N135729324 DTP5951 N135743514 DTX1679 N135744834
DTX3998 N135757374 DTX5270 N135686974 DTX5339 N135716784
DTX6939 N135661124 DTX7138 N135699624 DTX7513 N135751004
DUN8140 N135676744 DUR4072 N135693464 DUR4286 N135758804
DUS8068 N135688954 DUU2597 N135727674 DVS3753 N135673114
DVV9671 N135694564 DWD6565 N135683564 DWF6869 N135740544
DXC4407 N135695664 DXC6713 N135704024 DXC7609 N135660794
DXC9939 N135686424 DXD1424 N135672894 DXU1625 N135705784
DXU3959 N135686644 DXU8219 N135724604 DYF7167 N135691594
DZK0935 N135689404 DZK4990 N135712494 DZK9935 N135705454
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EAK0419 N135745824 EAP6184 N135748244 EAR3505 N135750444
EAU3055 N135719204 EAV0188 N135692584 EAV9103 N135690714
EAZ5858 N135678614 EAZ5858 N135744064 EBT4715 N135664864
EBY4584 N135685434 EDF3121 N135694014 EDF3761 N135714364
EDF8111 N135681474 EDP0143 N135698524 EEP2831 N135736704
EFR1833 N135684994 EGM3477 N135688294 EGM4888 N135721304
EGM6015 N135678834 EGR0316 N135712824 EGS4941 N135733944
EGW8346 N135746264 EGW9985 N135713374 EHN1969 N135701274
EIX4259 N135684554 EKN3362 N135685214 EKR4362 N135728114
EKZ6770 N135749894 ELJ9008 N135752974 ELM3925 N135737464
ENM8761 N135699304 ENR0048 N135749784 ENX1527 N135731744
ENY5125 N135742854 EPN1998 N135661014 EPN6248 N135714694
EPV5674 N135672014 ERB0975 N135749234 ERB6938 N135683124
ERB7037 N135706004 ERB7518 N135684334 ERM3291 N135689504
ETF6828 N135723164 ETF6828 N135663324 ETF6828 N135712504
ETN1947 N135725584 EVI5587 N135705014 EWS4788 N135728994
EYG3270 N135726024 EZT3206 N135706994 EZW4347 N135753414
EZW4347 N135740434 FFL0004 N135674544 FVZ5050 N135744174
FVZ5050 N135712604 GDU0606 N135660804 GFC0124 N135680704
GJH9000 N135709744 GVO4330 N135701934 GZI0804 N135702704
GZI0804 N135723494 GZK2775 N135748134 HCV6474 N135668604
HLH6635 N135677954 HPA7461 N135679274 HRM3152 N135681704
HUT6927 N135703144 ILD9220 N135665414 JPP4077 N135690054
JPP4077 N135663004 JZN6177 N135694674 LCV2973 N135734274
MDK7761 N135687964 MWF3867 N135729434 MWW5550 N135671794
MWW5550 N135694234 MWW5550 N135695444

ENQUADRAMENTO 518.51-DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA
PROCESSADAS EM 14/12/2012
DIY5544 I137796224 DXT5574 I136972984 DXU7866 I135187244

ENQUADRAMENTO 518.52-DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANÇA
PROCESSADAS EM 14/12/2012
FIS0005 I136996634

ENQUADRAMENTO 545.21-ESTACIONAR NO PASSEIO
PROCESSADAS EM 14/12/2012
ASK6515 I137375704 CIG5706 I137449064 DBU1326 I137426844
ENH5613 I137419034

ENQUADRAMENTO 545.25-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL
PROCESSADAS EM 14/12/2012
DSN6927 I137054604 EQL6633 I137084744

ENQUADRAMENTO 545.27-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE GRAMADO OU JARDIM PÚBLICO
PROCESSADAS EM 14/12/2012
CNF5881 I137142274 DXC3896 I137426074

ENQUADRAMENTO 546.00-ESTACIONAR EM GUIA DE CALÇADA REBAIXADA DESTINADA À ENTRADA/SAÍDA DE 
VEÍCULOS
PROCESSADAS EM 14/12/2012
ANZ0603 I137402974

ENQUADRAMENTO 548.70-ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEÍCULO EM FILA DUPLA
PROCESSADAS EM 14/12/2012
DTA2563 I137450934

ENQUADRAMENTO 550.90-ESTACIONAR NO PONTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS TRANSPORTE 
COLETIVO
PROCESSADAS EM 14/12/2012
EGW9015 I135410874

ENQUADRAMENTO 554.11-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA 
SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 14/12/2012
EYH1588 I137378994 GXP0538 I135569054

ENQUADRAMENTO 554.12-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO
PROCESSADAS EM 14/12/2012
EDF6221 I136994324 EWT3223 I137409794

ENQUADRAMENTO 554.14-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA DE CARGA/DESCARGA
PROCESSADAS EM 14/12/2012
BUD7880 I137157344 EUG7140 I137248974

ENQUADRAMENTO 554.16-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA IDOSO
PROCESSADAS EM 14/12/2012
COR8475 I136867504 DZK4652 I137581064 EIX5355 I135074824

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 14/12/2012
DMO0779 I135876834 DNV2999 I137166474 DSN7991 I132193924
EKN8557 I137493174 ETV3984 I137050534 EYX3279 I136779824
FEP4446 I136988054 GOO7682 I136982224 JRI1791 I137770704
MWE0541 I137151734

ENQUADRAMENTO 556.80-ESTACIONAR LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA 
SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 14/12/2012
ESU5770 I136707444 EVJ7696 I136252374 HHM6844 I136962754
HHM6844 I136001684

ENQUADRAMENTO 567.32-PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANÇA DE SINAL LUMINOSO (FISC 
ELETRÔNICA)
PROCESSADAS EM 14/12/2012
CKX1519 J180666417 FBT6652 J179759687

ENQUADRAMENTO 573.80-TRANSITAR PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO EM VIA C/ SINALIZAÇÃO DE REGUL SENTIDO 
ÚNICO
PROCESSADAS EM 14/12/2012
CWG1901 I137107294 EWS3865 I137557634

ENQUADRAMENTO 583.50-DESOBEDECER ÀS ORDENS EMANADAS DA AUTORID COMPET DE TRÂNSITO OU DE SEUS 
AGENTES
PROCESSADAS EM 14/12/2012
DUN2494 I137205744 EOM2574 I137205964

ENQUADRAMENTO 605.01-AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO
PROCESSADAS EM 14/12/2012
AVE8314 I134806104 CJO7565 I137376794 DDN7556 I137251834
DZV8491 I136955604 ENQ3680 I137622424 EWP0617 I137510444
EWP1620 I137508804 EWS9348 I136679064 HJA9113 I137376684

ENQUADRAMENTO 605.03-AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
PROCESSADAS EM 14/12/2012
BWG6023 J180578207 CJY4848 J180421227 CYZ4956 J181156797
DJN5592 J180968367 DMH3214 J180443447 DNH1534 J179637147
DNH2175 J180213007 DNQ0777 J179151827 DPE0192 J180144807
DSN5418 J179636707 DSN5569 J180577427 DTV1754 J179655077
DXD0340 J179502947 EER7573 J180409677 EGM9812 J179594807
EKM2739 J180733297 EMV5152 J179278437 ENC3927 J180878277
ETB1122 J180436077 ETV2960 J180583807 EXI2423 J180672027
EXY1304 J180351377 FBT5480 J181840557 FBT8171 J180386137
FDO0104 J180213217 GFC0078 J180263047 HJP9641 J179395697
MYA1583 J180187917

ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR
PROCESSADAS EM 14/12/2012
DXU7776 I137125224 EAV5560 I137331704 HKN9680 I136833404

ENQUADRAMENTO 745.50-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%
PROCESSADAS EM 14/12/2012
CNQ1870 J179257867 CPQ8834 J179249397 CXR0074 J181774777
DDV6380 J180367987 DID6512 J180026987 DSK1979 J179594137
DXU2494 J180150187 EDF4918 J180617577 EGL3841 J180059327
EGL3841 J179999157 EIJ0990 J179719207 EIJ9029 J181916127
ELJ7004 J180792917 EMK8696 J179756937 ERB0073 J180324977
ETV8208 J179677627 EWN7826 J180078577 EWN7826 J180077147
EWS1028 J179889047 FAZ0157 J179983097 FDT9962 J178852187
FEM2107 J179906647 MFA6764 J179490187

ENQUADRAMENTO 746.30-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%
PROCESSADAS EM 14/12/2012
AYI0222 J180395707 DFL6982 J179888057 EII6074 J179079117
GQP8919 J178951077

ENQUADRAMENTO 747.10-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%
PROCESSADAS EM 14/12/2012
DSN3015 J180535847 

 WILSON FOLGOZI DE BRITO 
 SECRETÁRIO MUNICPAL DE TRANSPORTES 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 GABINETE DO SECRETARIO 
    ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA SMMA, SEPLAN e SEMURB Nº02 /2012 
OS Secretários de Meio Ambiente, de Planejamento e de Urbanismo, no uso de suas 
atribuições legais, e
 CONSIDERANDO  a publicação do Decreto nº 17.742, de 22 de outubro de 2012, 
que estabelece procedimentos de análise para defi nição de diretrizes urbanísticas, 
aprovação de projetos de parcelamento do solo e edifi cação em glebas;
 CONSIDERANDO  que o referido Decreto regulamenta a destinação urbana das glebas;
 CONSIDERANDO  que o referido Decreto regulamenta a ordem de encaminhamento 
dos processos de diretrizes urbanísticas entre as Secretarias;
 RESOLVE: 
Fica revogada a Ordem de Serviço SEMURB nº 08/2012;Fica revogada a Ordem de 
Serviço Conjunta SMMA, SEPLAN e SEMURB nº 01/2012;Fica revogada a Ordem 
de Serviço Conjunta SEPLAN e SEMURB nº 01/2012. Campinas, 14 de dezembro 
de 2012.

 HILDEBRANDO HERRMANN 
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

 ENGºALAIR ROBERTO GODOY 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJ. E DESENV. URBANO 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 ENGº HÉLIO SEDEH PADILHA 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  DEFERIDOS
 PROT.12/11/12352 JOÃO M F LIESTE - PROT.12/11/14500 MDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 
LTDA - PROT.12/11/12243 NOVA PLAST IND. E COMERCIO LTDA

 INDEFERIDO
 PROT.12/11/47722 WILSON L BARRETO 

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.11/11/7959 RIO SÃO LOURENÇO LTDA - PROT.12/10/57644 SYLVIO P DE CAMPOS - 
PROT.12/11/14799 NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA 
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 SERGIO MOREIRA CAMAROTA  

 Diretor Dptº De Controle Urbano 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  DEFERIDOS
 PROT.12/11/8838 FRANCISCA AP TELES - PROT.12/11/12510 JOÃO GOMES SOUZA - PROT.12/11/13115 
ANDRE E GOMES 

 INDEFERIDO
 PROT.12/11/12272 MARCELO MASTRANGELO

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.12/11/13567 EURICO DUARTE JR 

 COMPAREÇA O INTERESSADO, SITO À AV ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, PARA TOMAR CIENICA.
PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.10/11/7201 SERRALHERIA BUENO (WALTER SALES BUENO) - AIM Nº 22116 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 ENGº CLOVIS MARTINI 

 Diretor Do Dptº De Uso E Ocupação Do Solo 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 ATA DE JULGAMENTO   
  CARTA-CONVITE Nº   09  /2012 
 TIPO DA LICITAÇÃO:   Técnica e Preço 
 OBJETO: Contratação na Área Atuarial com a realização dos Cálculos atuariais 
para os planos Financeiros e Previdenciários do Instituto de Previdência Social 
do Município de Campinas - CAMPREV. 
 Às onze horas do dia dez do mês de dezembro de dois mil e doze,  nas dependências 
do Camprev, localizado na Rua Sacramento nº 374 - Centro - CEP 13010-210 - Cam-
pinas - SP, reuniu-se a Comissão de Licitações do CAMPREV, constituída nos termos 
da portaria nº 02/2010 do Camprev, com vistas à abertura dos trabalhos relativos ao 
certame licitatório Carta Convite em epigrafe. Iniciando os trabalhos notou-se que as 
manifestações da Diretoria Financeira e Previdenciárias, foram todas pela celebração do 
contrato, pois tanto uma como a outra deram como atendido o subitem 5.1.10 do Edital, 
conforme folhas 355,356 e 358. Em seguida, dando continuidade aos referidos traba-
lhos abriu-se a proposta fi nanceira - Envelope "C", apresentando regularmente da única 
empresa participante,  Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Ltda. - Etaa.,  sem a 
presença de seus representantes legais. Após em ato continuo, iniciou-se a etapa da aná-
lise da proposta  fi nanceira e ao exame observando-se as disposições do Edital procedeu 
à classifi cação defi nitiva conforme segue:  habilitar  a empresa Escritório Técnico de 
Assessoria Atuarial Ltda. - Etaa. , por atender plenamente o edital e que ofereceu o 
valor global de R$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais). 
A comissão deixa consignado que o Ente Público se pauta nos princípios legais que o 
norteiam, ou seja, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e efi ci-
ência. Para conhecimento e eventuais apresentações de intenções de recurso a presente de-
cisão será afi xada no quadro de avisos do Camprev. Assim sendo, a comissão de licitação 
decide declarar vencedora e adjudicar o objeto do certame à empresa  Escritório Técnico 
de Assessoria Atuarial Ltda. - Etaa. ,  que ofereceu o valor global  de  R$ 56.400,00 (cin-
quenta e seis mil e quatrocentos reais) . A seguir, assinam a presente ata os membros da 
comissão de licitação e deliberam encaminhar presente ao Sr. Presidente do Camprev para, 
a seu critério, homologar o certame.   
 

 Campinas, 14 de dezembro de 2012 
 MARCO ANTONIO DA VEIGA 

 DIRETOR PRESIDENTE 
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 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 RATIFICAÇÃO   
  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº 1104/2012 
 CM HOSPITALAR LTDA,  para o item 01, no valor total de R$ 1.912,53 (hum mil nove-
centos doze reais e cinqüenta três centavos). 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Hospital Dr Mario Gatti 
  

 RATIFICAÇÃO   
  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 -Protocolo Nº 1108/2012 
 CRISTÁLIA PRODS QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA   ,  para os itens 17 E 39 no 
valor total de R$ 2.569,80 (dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos);
 VALINPHARMA COM. REP. LTDA , para o item 12 no valor total de R$ 180,00 (cento 
e oitenta reais);
 FARMACONN LTDA    para os itens 01,13,15,19,22,25,32,40 e 45 no valor total de R$ 
4.247,60 (quatro mil e duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos;
 CIRÚRGICA MAFRA LTDA - FILIAL CATALÃO    para os itens 06,07,10,11,23,35,41 E 44 
no valor total de R$ 29.508,50 (vinte e nove mil e quinhentos e oito reais e cinqüenta centavos);
 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA    para os itens 03,0809,14,16,18,20,26,29,
30,31,34,38,42,43,46,48 e 49 no valor total de R$ 19.860,81 (dezenove mil e oitocentos e 
sessenta reais e oitenta e um centavos );
 HDL LOG.HOSPITALAR LTDA    para os itens 28 e 33 no valor total de R$ 4.370,80 
(quatro mil e trezentos e setenta reais e oitenta centavos);
 ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA    para o item 21 no valor total de R$ 1.000,00 
(um mil reais). 

 Campinas, 14 de dezembro de 2012 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Hospital Dr Mario Gatti 
  

 AVISO DE REALINHAMENTO DE PREÇO   
  Pregão Presencial  nº 07/2012
 Protocolo  nº 921/2011 
 Objeto:  Aquisição de material hospitalar (drenos, fi ltro de veia cava e outros), mediante o 
sistema de Registro de Preços.
Nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da lei 8.666/93, alterada pela lei 9648/98, a 
Diretoria Administrativa do H.M.M.G. concedeu realinhamento de preço para a empresa Ci-
rúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda., conforme indica: 
item 12 de (R$ 2,99) para (R$ 3,50). 
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Hospital Dr Mario Gatti 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   
  Pregão nº 177/2012 ; Empresa: Nilton Equipamentos de Segurança Ltda; Lote 01; Preço Uni-
tário Registrado; Objeto: Avental Raspa De Couro R$ 14,30/Pç; Luva Vaqueta Tipo Petroleiro 
R$ 11,68/Cj; Luva Raspa Couro Cano Média R$ 6,28/Cj; Lote 07; Objeto: Luva Látex Sinté-
tico Nitrílico G R$ 4,07/Cj; Luva Látex Sintético Nitrílico M R$ 4,07/Cj; Luva Látex Sintético 
Nitrílico Xg R$ 4,07/Cj; Ata Registrada: 14/12/2012; Vigência: Até o dia 17/09/2013 

 GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2012/284  -  ELETRÔNICO . Objeto: Locação de veículos tipo passeio, furgão, 
picape com carroceria e Kombi básica, ano de fabricação dos veículos não deverão ser 
inferior ao ano da abertura desta licitação (zero quilômetro).  Recebimento das propostas 
até às 16h do dia 07/01/2013  e início da disputa de preços  dia 08/01/2013 às 9h . O edital 
poderá ser obtido nos sites (www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência 
de Compras e Licitações das 8h às 12h e 13h30min às 17h.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 

  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2012/304  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de tábuas de ipê roxo ou 
jatobá. Recebimento das propostas até às  17h  do dia  07/01/2013  e início da disputa de 
preços dia  08/01/2013  às  9h . A informação dos dados para acesso deve ser feita no site 
www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.
com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    

  

 RESUMO DE CONTRATO   
 Contrato nº 2012/5565; Pregão Eletrônico nº 229/2012; Contratada: GH do Brasil 
Indústria e Comércio Ltda; objeto: Fornecimento e instalação de ponte rolante univiga 
na captação e adução do Rio Atibaia, no município de Campinas/SP; vigência: 06 
meses; valor total: R$ 192.644,73. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
  

 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E PRAZO PARA 
REAPRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS   

 Convite: 2012/21  - Aquisição de materiais de laboratório.  Classificadas 1º lugar:  ITH 
Diagnóstica Comercial Ltda ME, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 20, valor total R$ 
5.821,12, Elias & Alexandria Indústria e Comércio de Equipamentos e Suprimentos para 
Laboratório Ltda., itens 09, 13, 14, 17, 21, 22, 23 e 27, valor total R$ 5.001,30, Hexis 
Cientifi ca S/A, itens 18, 19 e 28, valor total R$ 1.331,40, Labcenter Materiais Lab. 
Hosp. Ltda, itens 16 e 26, valor total R$ 333,00 e FRL Suprimentos para Laboratório 
Ltda.-ME, item 15, valor total R$ 43,92. Para os itens 10, 11, 12, 24, 25 e 29, não houve 
propostas classifi cadas, pois os valores apresentados encontram-se acima do valor esti-
mado pela SANASA, de acordo com o art. 48, inciso II da Lei 8666/93. Fica concedido 
às empresas o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços 
para os itens 10, 11, 12, 24, 25 e 29, escoimadas das causas da desclassifi cação, de acor-
do com o art.48, parágrafo 3°, da Lei 8666/93, respeitado, em qualquer caso, o prazo le-
gal para interposição de recursos, se ocorrerem. Fica designado o dia 21.12.2012, até às 
14h, para entrega do novo envelope Proposta de Preços junto ao Setor de Processamento 
de Compras, com sua abertura no mesmo dia e no mesmo horário. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 SETEC 
 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 CONCURSO PÚBLICO N° 01/2012 
 EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 

 O Presidente da  SETEC - Serviços Técnicos Gerais , no uso de suas atribuições legais, 
DIVULGA o Gabarito Preliminar do Concurso Público N° 01/2012, conforme segue.
 1.   GABARITO PRELIMINAR 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
1) B 2) B 3) A 4) C 5) A 6) C 7) D 8) D 9) B 10)D
11)C 12)D 13)D 14)B 15)A 16)C 17)B 18)C 19)D 20)A
21)D 22)B 23)B 24)D 25)D 26)B 27)D 28)A 29)C 30)D
31)C 32)B 33)A 34)C 35)C 36)C 37)C 38)C 39)A 40)B

AGENTE FUNERÁRIO 
1) B 2) A 3) D 4) C 5) D 6) B 7) C 8) A 9) D 10)A
11)A 12)D 13)A 14)B 15)C 16)B 17)A 18)A 19)B 20)D
21)D 22)A 23)D 24)B 25)C 26)B 27)C 28)A 29)C 30)D

AGENTE DE SUPORTE FUNERÁRIO 
1) B 2) A 3) D 4) C 5) D 6) B 7) C 8) A 9) D 10)A
11)A 12)D 13)A 14)B 15)C 16)B 17)A 18)A 19)B 20)D
21)D 22)A 23)D 24)B 25)C 26)B 27)C 28)A 29)C 30)D

AGENTE DE SUPORTE TÉCNICO 
1) C 2) D 3) B 4) A 5) C 6) B 7) A 8) D 9) C 10)B
11)B 12)B 13)C 14)C 15)C 16)B 17)A 18)A 19)D 20)C
21)D 22)C 23)A 24)C 25)A 26)B 27)B 28)B 29)C 30)C
31)A 32)C 33)B 34)C 35)C 36)B 37)A 38)D 39)B 40)A

ANALISTA TÉCNICO 
1) D 2) A 3) B 4) C 5) A 6) B 7) B 8) C 9) D 10)B
11)C 12)A 13)B 14)D 15)B 16)A 17)A 18)C 19)D 20)D
21)A 22)B 23)A 24)B 25)D 26)B 27)A 28)C 29)D 30)A
31)D 32)B 33)A 34)D 35)A 36)A 37)A 38)A 39)A 40)C

ASSISTENTE DE S.V.O. 
1) C 2) D 3) B 4) A 5) C 6) B 7) A 8) D 9) C 10)B
11)B 12)B 13)C 14)C 15)C 16)B 17)A 18)A 19)D 20)C
21)D 22)C 23)A 24)C 25)A 26)B 27)B 28)B 29)C 30)C
31)D 32)A 33)D 34)D 35)D 36)B 37)D 38)B 39)A 40)C

OFICIAL DE SERVIÇOS (SERVIÇOS GERAIS) 
1) B 2) A 3) D 4) C 5) D 6) B 7) C 8) A 9) D 10)A
11)A 12)D 13)A 14)B 15)C 16)B 17)A 18)A 19)B 20)D
21)D 22)A 23)D 24)B 25)C 26)B 27)C 28)A 29)C 30)D

OFICIAL DE SERVIÇOS (FLORICULTURA) 
1) B 2) A 3) D 4) C 5) D 6) B 7) C 8) A 9) D 10)A
11)A 12)D 13)A 14)B 15)C 16)B 17)A 18)A 19)B 20)D
21)D 22)A 23)D 24)B 25)C 26)B 27)C 28)A 29)C 30)D

PROCURADOR 
1) D 2) A 3) B 4) C 5) A 6) B 7) B 8) C 9) D 10)B
11)C 12)A 13)B 14)D 15)B 16)A 17)A 18)C 19)D 20)D
21)A 22)B 23)A 24)B 25)D 26)B 27)A 28)C 29)D 30)A
31)C 32)C 33)B 34)A 35)C 36)D 37)A 38)C 39)D 40)B

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
1) C 2) D 3) B 4) A 5) C 6) B 7) A 8) D 9) C 10)B
11)B 12)B 13)C 14)C 15)C 16)B 17)A 18)A 19)D 20)C
21)D 22)C 23)A 24)C 25)A 26)B 27)B 28)B 29)C 30)C
31)C 32)B 33)A 34)C 35)B 36)C 37)A 38)A 39)B 40)C

E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
 

 Campinas, 17 de dezembro de 2012 
 SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS   

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 EDITAL DE EXTRAVIO   
  JGK TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E DOCUMENTOS LTDA 
EPP , estabelecida na Rua Umberto Avenienti, 513, Parque Via Norte, em Campinas/
SP, CNPJ sob n° 14.418.419/0001-72, I.E. 795.225.785.111, com base Portaria CAT 
n° 17/2006 art.1 inciso 2, comunica a  OCORRÊNCIA DE EXTRAVIO  de Conheci-
mento de Transporte nº 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, não respon-
sabilizamos por uso indevido do mesmo.
 

 Campinas, 29 de outubro de 2012 
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