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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  
  

 LEI COMPLEMENTAR Nº 81 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014 
 REVOGA O ITEM 6 DA ALÍNEA “D” DO INCISO XIV DO ART. 27 DA 
LEI Nº 6.031, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1988, QUE “DISPÕE SOBRE 

O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS”. 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei Complementar:
 Art. 1º  Fica revogado o item 6 da alínea “d” do inciso XIV do art. 27 da Lei nº 6.031, 
de 28 de dezembro de 1988, acrescido pela Lei nº 6.367, de 27 de dezembro de 1990.
 Art. 2º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 Autoria: Executivo Municipal
Protocolado n.º 2014/10/26044 

  

 REPUBLICADO POR INCORREÇÕES 
DECRETO N.º 18.514 DE 16 DE OUTUBRO DE 2014 

 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 1.606.680,83 (Hum milhão, seiscentos e seis mil, 

seiscentos e oitenta reais e oitenta e três centavos). 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, § 2º e inciso IV da Lei nº 14.744 de 20 de Dezembro de 2.013, 
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 1.606.680,83 (Hum mi-
lhão, seiscentos e seis mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) suple-
mentar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classifi cações:
 071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 07140 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESCOLA 
12.361.1013.1085 CONSTRUÇÃO, REF.,AMPLIAÇÃO E MANUT.UNIDADES ENSINO FUNDAMEN-
TAL
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
5.220.348 ENSINO FUNDAMENTAL -TERMO COMPROMISSO PAC2 11014/2014 ............ R $ 
35.754,72

 117100 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA 
 11710 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA - FAC 
13.392.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
03.100.037 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FAC ........................................... R$ 250.000,00

 121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
 12110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES 
26.452.3040.1270 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
5.100.347 GERAL-TERMO DE COMPR. Nº 0437.395/2014 MIN.CIDADES/CEF .............. R$ 1. 
200.000,00

 201000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
 20106 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS 
15.451.3048.1134 PAC PAVIMENTAÇÃO - 2ª ETAPA
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
07.100.330 GERAL-CONT.FINANC. Nº0399.056-92/14-CEF/PMC-PROG.PRÓ-TRANSP ....... R $ 
119.976,11

 241000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA 
 24120 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E RENDA 
11.334.3055.2096 ECONOMIA SOLIDÁRIA
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
02.100.346 GERAL - CONVÊNIO SERT Nº 050/2012-BANCO DO POVO PAULISTA R$ 950,00

 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .......................................................................................... R$ 1.606.680,83 

 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que trata 
o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, provenientes dos - Termos de Com-
promissos nºs. 0437.395/2014/Ministério das Cidades/CEF, PAC2 11014/2014,Cont.
Financiamento nº 0399056-92/14-CEF/PMC-Prog.Pró Transporte, Convênio SERT nº 
050/2012-Banco do Povo Paulista e Recursos Próprios do FAC. 

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

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 HAMILTON BERNARDES JUNIOR 
 Secretário Municipal De Finanças 

 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com 
os elementos constantes dos Protocolos nºs. 14/10/50860/PG/SMT, 14/10/51293/PG/SME,14/10/51513/PG/SMC, 
14/10/51624/PG/SMI e 14/10/52047/PG/SMTR e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Mu-
nicipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Chefi a De Gabinete Do Prefeito 

 DECRETO Nº 18.515 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR R$ 5.680.000,00 (Cinco milhões e seiscentos e oitenta mil 
reais) 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 

disposto no artigo 4º, § 2º, Inciso IV da Lei nº 14.744 de 20 de Dezembro de 2.013:
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 5.680.000,00 (Cinco 
milhões e seiscentos e oitenta mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, 
na seguinte classifi cação:
 087000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08770 DEPARTAMENTO DGDO 
10.302.1017.4070 IMPL.REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE ASSIST.HOSP.AMB.SERV.CONV.SUS.
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.300.007 SAÚDE - REC.ESP.- SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA .......... R$ 5.680.000,00
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 087000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 08740 HOSPITAL OURO VERDE 
10.302.1017.4070 IMPL.REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE ASSIST.HOSP.AMB.SERV.CONV.SUS.
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.300.007 SAÚDE - REC.ESP.- SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA .......... R$ 2.000.000,00
 08770 DEPARTAMENTO DGDO 
10.128.1019.1063 CONSOLIDAR A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUS
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
05.300.007 SAÚDE - REC.ESP.- SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA ............. R$ 100.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.300.007 SAÚDE - REC.ESP.- SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA ............. R$ 270.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.300.007 SAÚDE - REC.ESP.- SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA ............... R$ 50.000,00
10.302.1017.1146 AMPLIAR E IMPLEMENTAR O SAID-SERVIÇO DE ATENDIMENTO
339030 MATERIAL DE CONSUMO
05.300.007 SAÚDE - REC.ESP.- SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA ............. R$ 700.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.300.007 SAÚDE - REC.ESP.- SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA ............. R$ 280.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.300.007 SAÚDE - REC.ESP.- SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA ............. R$ 280.000,00
10.302.1017.2147 AMPLIAR OS LEITOS HOSPITALARES
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.300.007 SAÚDE - REC.ESP.- SUS - FUNDO A FUNDO - PAB/PLENA .......... R$ 2.000.000,00

 TOTAL DAS ANULAÇÕES ....................................................................................................... R$ 5.680.000,00 

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

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 HAMILTON BERNARDES JUNIOR 
 Secretária Municipal De Finanças 

 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
constantes do Protocolo nº 14/10/54222/PG/SMS e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria 
Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Chefe De Gabinete 

DECRETO Nº 18.516 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014
 ALTERA O DECRETO Nº 15.356, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005, QUE 
REGULAMENTA A LEI Nº 12.392, DE 20 DE OUTUBRO DE 2005, QUE 

“DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA - ISSQN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 DECRETA: 
 Art. 1º  Fica alterado o inciso XIV do  caput , acrescidos os incisos XV e XVI ao  caput  
e alterado o § 1º do art. 8º do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:  
“ Art. 8º................................... 
................................................
XIV - carregadores e descarregadores de carga, inclusive os carregadores da Central 
de Abastecimento S/A - CEASA - Campinas; 
XV - Teatro, circo, música e dança;
XVI - Recreação e animação.
 § 1º A isenção prevista nos incisos I a XVI do  caput  deste artigo refere-se  somente 
aos serviços prestados por profi ssionais autônomos, com ou sem estabelecimento fi xo, 
e desde que a prestação de serviços seja executada exclusivamente sob a forma de 
trabalho pessoal do próprio contribuinte, sem auxílio de empregados, não compre-
endidas as atividades para cujo exercício exija-se escolaridade de nível superior ou 
técnico de nível médio. 
................................................” (NR)
 Art. 2º   Fica acrescido o art. 9º A  ao Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:  
“ Art. 9ºA Presume-se a ocorrência de omissão de prestações de serviços tributáveis, 
realizadas sem o pagamento do imposto, quando constar na declaração de serviços 
prestados pelo contribuinte valores inferiores às informações fornecidas por institui-
ções fi nanceiras e administradoras de cartões de crédito ou débito. 
Parágrafo único. Diante da presunção de que trata este artigo, caberá ao contribuinte 
o ônus da prova da não ocorrência dos fatos geradores ou do pagamento do imposto.” 
(NR)
 Art. 3º   Ficam alterados os incisos V e VI do parágrafo único e  revogado o inciso VII 
do parágrafo único do art. 12 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
“ Art. 12.......................................... 
Parágrafo único...............................
..........................................................
V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração econômica de 
atividade de prestação de serviços, exteriorizada através da indicação do endereço 
em impressos, formulários, correspondência, contrato de locação do imóvel, contas 
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de telefone, energia elétrica, água, gás, propaganda e publicidade por qualquer meio, 
em nome do prestador, seu representante ou preposto e por qualquer outro meio de 
prova que possa caracterizar a existência do estabelecimento prestador;
VI - realização de eventos que confi gurem fato gerador do imposto, quando for o caso;
VII - revogado.” (NR)
 Art.   4º   Fica  alterado o art. 14 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
“ Art. 14. Para efeito de cumprimento da obrigação tributária, principal e acessória, 
entende-se autônomo cada estabelecimento, ainda que do mesmo sujeito passivo .  
 § 1º O  conjunto da agência bancária com todos os seus locais de atendimento, con-
forme regramento do Plano Contábil do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, será 
considerado estabelecimento autônomo. 
 § 2º O local de atendimento das instituições fi nanceiras e equiparadas, autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil -  BACEN, sem escrita própria e vinculado à 
agência localizada em outro Município: 
I - será vinculado, para cumprimento das obrigações tributárias, a uma agência loca-
lizada neste Município, eleita pela Administração Tributária;
II - será considerado estabelecimento autônomo, quando a instituição não possuir 
agência localizada neste Município.
 § 3º As instituições fi nanceiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central - BACEN, e as demais Pessoas Jurídicas obrigadas a utilizar o Plano de 
Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e que utilizem a de-
claração periódica prevista no art. 91 deste Decreto poderão centralizar em um único 
estabelecimento situado neste Município a apuração e recolhimento do imposto devi-
do pelos serviços tomados por todos os demais estabelecimentos aqui situados. “ (NR) 
 Art. 5º   Fica alterado o art. 16 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005 , que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 16 São responsáveis pelo crédito tributário decorrente do ISSQN, estando obri-
gados à retenção e ao pagamento integral e atualizado do imposto e demais acrésci-
mos legais, quando o imposto for devido neste Município: 
I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do país ou cuja 
prestação lá se tenha iniciado;
II - as pessoas jurídicas tomadoras ou intermediárias dos serviços descritos nos su-
bitens 3.02, 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 11.02, 
11.04, 17.05, 17.08 e 17.10 da lista anexa;
III - as pessoas jurídicas abaixo relacionadas, tomadoras ou intermediárias de todos 
os serviços da lista anexa, com exceção daqueles previstos nos itens 4.22, 4.23 e da-
queles submetidos ao regime específi co previsto no §4º do art. 14 da Lei nº 12.392, de 
20 de outubro de 2005, discriminados no §6º deste artigo: 
a) as companhias de aviação;
b) as operadoras de turismo;
c) as instituições fi nanceiras;
d) as sociedades seguradoras;
e) as agências de publicidade e propaganda;
f) os shopping centers, os condomínios e os loteamentos fechados;
g) as empresas concessionárias, subconcessionárias, permissionárias e demais dele-
gatárias de serviços públicos;
h) os hospitais;
i) as pessoas jurídicas que possuam área consolidada de terreno superior a 1.000 m² 
(mil metros quadrados) e/ou área construída superior a 1.000 m² (mil metros qua-
drados);
j) os planos de saúde e demais pessoas jurídicas enquadradas nos subitens 4.22 e 4.23 
da lista de serviços anexa.
IV - as pessoas jurídicas tomadoras ou intermediárias de serviços previstos na lista 
anexa, quando o prestador do serviço estabelecido em outro Município não possuir 
situação cadastral regular ativa no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias, con-
forme defi nido nas normas que regulamentam o Cadastro de Empresas não Estabele-
cidas no Município de Campinas; 
V - o proprietário do imóvel e o dono da obra, desde que sejam pessoas naturais, pelo 
imposto incidente sobre os serviços tomados de execução de obras de construção 
civil, hidráulica ou elétrica, inclusive terraplenagem e concretagem, de demolição, 
e de reparação, conservação e reforma de edifícios, previstos, respectivamente, nos 
subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista de serviços anexa, quando o prestador do serviço 
for estabelecido em outro Município;
VI - a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, na quali-
dade de gerenciadora do Sistema de Transporte Público Coletivo, conforme defi nido 
na legislação municipal, pelo imposto incidente sobre o transporte coletivo público 
enquadrado na modalidade de serviço alternativo;
VII - as pessoas jurídicas tomadoras ou intermediárias do serviço descrito no subitem 
16.01 da lista de serviços anexa, quando o prestador do serviço for estabelecido em 
outro Município.
 § 1º A Administração Pública Indireta do Município, assim como a Administração 
Pública Direta e Indireta da União, dos Estados e do Distrito Federal, fi cam res-
ponsáveis pela retenção na fonte e o pagamento integral e atualizado do imposto e 
demais acréscimos legais, incidente sobre todos os serviços previstos na lista anexa 
tomados junto a terceiros, quando o imposto for devido neste Município com exceção 

daqueles previstos nos itens 4.22 e 4.23  e daqueles submetidos ao regime específi co 
previsto no § 4º do art. 14 da Lei nº 12.392, de 20 de outubro de 2005, discriminados 
no § 6º deste artigo. 
 § 2º A Administração Pública Direta do Município fi ca responsável pela retenção na 
fonte do imposto incidente sobre todos os serviços previstos na lista anexa tomados 
junto a terceiros, com exceção daqueles previstos nos itens 4.22 e 4.23  e daqueles 
submetidos ao regime específi co previsto no § 4º do art. 14 da Lei nº 12.392, de 20 
de outubro de 2005, discriminados no § 6º deste artigo, quando o valor do imposto 
devido neste Município, por prestação, for superior a 10 (dez) Unidades Fiscais de 
Campinas - UFICs. 
§ 3º Os responsáveis a que se refere este artigo:
I - deverão exigir que a nota fi scal de serviços contenha indicação da base de cálculo, 
da alíquota aplicada e do valor do imposto devido, sem prejuízo das demais formali-
dades estabelecidas neste Decreto;
II - deverão reter na fonte o imposto incidente sobre a prestação de serviços pelo 
qual são responsáveis, desde que estejam inscritos com a situação cadastral ativa no 
Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias; 
III - estão obrigados à apuração e ao recolhimento integral do imposto devido, da 
atualização monetária, da multa e dos juros, independentemente de ter sido efetuada 
sua retenção na fonte.
 § 4º O cálculo do imposto devido nos termos deste artigo será apurado mediante a 
aplicação da alíquota determinada no art. 28 sobre a base de cálculo prevista na 
legislação municipal,  exceto nas hipóteses de retenção do ISSQN incidente sobre os 
serviços prestados pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas 
no Simples Nacional, quando deverão ser aplicadas as alíquotas previstas na Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 § 5º Sem prejuízo do disposto no  caput , na ausência de emissão do documento fi scal 
ou de sua emissão em desacordo com a legislação tributária, não será eximida a res-
ponsabilidade do contribuinte pelo recolhimento da diferença apurada. 
§ 6º Os serviços prestados pelos registradores públicos, cartorários e notários e aque-
les prestados pelas instituições fi nanceiras e equiparadas, autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central - BACEN, e pelas demais Pessoas Jurídicas obrigadas a utilizar 
o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, fi cam 
submetidos ao regime específi co previsto no § 4º do art. 14 da Lei nº 12.392, de 20 de 
outubro de 2005, cabendo aos prestadores dos respectivos serviços o recolhimento do 
imposto, nos termos de ato normativo expedido pela Administração Tributária.” (NR)
 Art.   6º   Fica revogado o art. 17 do Decreto nº  15.356, de 26 de dezembro de 2005. 
 Art.   7º   Fica acrescido o parágrafo único ao art. 18 do Decreto nº  15.356, de 26 de 
dezembro de 2005 , que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 18................................................................  
Parágrafo único. Quando o prestador e o tomador do serviço forem estabelecidos em 
outro município e o imposto for devido ao Município de Campinas estão obrigados ao 
recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais:
I - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos ser-
viços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 
7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa;
II - o prestador dos demais serviços previstos na lista anexa.” (NR)
 Art. 8º   Ficam alterados o  caput  e o parágrafo único e acrescido o inciso IV  ao   caput 
  do art. 19 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:  
“ Art. 19. Os responsáveis a que se refere o art. 16 estão desobrigado s da retenção na 
fonte e do pagame nto do imposto quando: 
...............................................................
IV - a prestação do serviço for submetida a regime específi co de recolhimento por 
determinação da Administração Tributária. 
 Parágrafo único. A dispensa a que se refere este artigo fi ca condicionada  à comprova-
ção da inscrição do contribuinte com situação cadastral ativa no Cadastro Municipal 
de Receitas Mobiliárias e à indicação das circunstâncias previstas  no inciso I, para a 
sociedade de profi ssionais, e nos incisos II, III e IV do   caput   na nota fi scal de serviços, 
nos termos de ato normativo expedido pela Administração Tributária.” (NR) 
 Art. 9º   Ficam alterados os incisos I e V, revogado o inciso IV e acrescido o inciso VI 
ao   caput   do art. 20 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 20......................................  
I - o tomador ou intermediário do serviço, exceto as pessoas e os respectivos serviços 
previstos no art. 16 deste Decreto, quando o prestador do serviço:
a) não comprovar inscrição cadastral ativa no Cadastro Municipal de Receitas Mo-
biliárias;
b) obrigado à emissão de nota fi scal de serviços, não o fi zer.
...................................................
IV - Revogado.
V - a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, na quali-
dade de gerenciadora do Sistema de Transporte Público Coletivo, conforme defi nido 
na legislação municipal, pelo imposto incidente sobre o transporte coletivo público 
enquadrado na modalidade de serviço convencional;
VI - o proprietário do imóvel e o dono da obra, desde que sejam pessoas naturais, em 
relação aos serviços tomados de execução de obras de construção civil, hidráulica ou 
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elétrica, inclusive terraplenagem e concretagem, de demolição, e de reparação, con-
servação e reforma de edifícios, previstos, respectivamente, nos subitens 7.02, 7.04 e 
7.05 da lista de serviços anexa que lhes forem prestados sem a documentação fi scal 
correspondente.” (NR)
 Art. 10.   Ficam acrescidos os §§7º, 8º, 9º e 10 ao art. 22  do Decreto nº  15.356, de 26 
de dezembro de 2005 , que passa a vigorar com a seguinte redação:  
“ Art. 22.................................. 
...............................................
§ 7º A base de cálculo dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pre-
vistos no subitem 21.01 da lista anexa, inclusive para os créditos ainda não defi niti-
vamente constituídos, compreende:
I - a receita dos notários e registradores, integrante dos emolumentos, conforme dis-
posição da Lei Estadual nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002, que trata dos emolu-
mentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, ou de outra 
lei que venha a substituí-la;
II - os valores recebidos pela compensação de atos gratuitos ou pela complementa-
ção de receita mínima da serventia, no mês do seu recebimento, conforme disposição 
da Lei Estadual nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002 ou de outra lei que venha a 
substituí-la.
§ 8º Na prestação de serviço a que se referem os subitens 4.22 e 4.23 da lista anexa, 
a base de cálculo é a diferença entre os valores cobrados dos usuários e os repasses 
efetuados em decorrência dos respectivos planos a hospitais, clínicas, laboratórios de 
análises, de patologia, de eletricidade médica, ambulatórios, prontos socorros, casas 
de saúde e de recuperação, bancos de sangue, de pele, de olhos, de sêmen e congêne-
res, bem como a profi ssionais autônomos que prestem serviços descritos nos demais 
subitens do item 4 da lista anexa.
§ 9º Nos serviços de propaganda e publicidade, a base de cálculo compreenderá:
I - o preço dos serviços próprios de concepção, redação, produção, planejamento 
de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais 
materiais publicitários e sua divulgação por qualquer meio;
II - o valor das comissões ou dos honorários relativos à veiculação em geral realizada 
por ordem e conta do cliente;
III - o valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre o preço dos serviços 
relacionados no inciso I deste parágrafo, quando executados por terceiros, por ordem 
e conta do cliente;
IV - o valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre a contratação de ser-
viços por ordem e conta do cliente e relacionados ao contrato de publicidade e pro-
paganda;
V - o preço dos serviços próprios de pesquisa de mercado, promoção de vendas, rela-
ções públicas e outros ligados às suas atividades;
VI - o valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre reembolso de despesas 
decorrentes de pesquisas de mercado, promoção de vendas, relações públicas, via-
gens, estadas, representação e outros dispêndios feitos por ordem e conta do cliente.
§ 10 Os serviços de terceiros mencionados no §9º serão individualizados e inequi-
vocadamente demonstrados ao cliente por ordem e conta de quem foram efetuadas 
despesas, mediante documentação fi scal hábil, observando-se que:
I - o documento fi scal do terceiro deverá ser emitido contra a agência fazendo constar 
em seu corpo que a aquisição do serviço se deu por ordem e conta do cliente;
II - serão considerados hábeis a nota fi scal de serviços e demais documentos fi scais 
que acobertem a prestação do serviço;
III - o serviço acobertado por documentos fi scais emitidos em desacordo com os inci-
sos I e II deste parágrafo integra a base de cálculo do ISSQN.” (NR)
 Art. 11.   Ficam alterados os incisos I, II, III e IV e acrescido o inciso V a o   caput   do 
art. 28 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
“ Art. 28................................. 
I - 2% (dois por cento) para os serviços de:
a) transporte coletivo público na modalidade Alternativo, defi nida no art. 10 da Lei nº 
11.263, de 05 de junho de 2002;
b) saúde dos subitens 04.01 até 04.21 da lista anexa;
c) ensino do subitem 8.01 da lista anexa, exclusivamente sobre as receitas provenien-
tes do ensino superior com os cursos de graduação para formação de profi ssionais 
da área da saúde, assistência médica e congêneres, desde que a instituição de ensino 
promova atendimento a pessoas carentes, nas condições a serem estabelecidas em 
ato normativo;
II - 3% (três por cento) para os serviços de:
 a)  transporte do item 16 da lista anexa e seu subitem, condicionado à redução pro-
porcional na tarifa praticada pelo transporte coletivo, permissionário ou não, pela 
redução da alíquota constante na Lei nº 12.392, de 20 de outubro de 2005, em relação 
à Lei nº 11.829, de 19 de dezembro de 2003; 
 b) ensino do subitem 8.01 da lista anexa, exclusivamente sobre as receitas provenien-
tes da educação infantil, do ensino fundamental e da educação profi ssional técnica de 
nível médio, conforme disposto na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação); 
c) resposta audível (telemarketing ou call-centers) do subitem 17.02 da lista anexa;
III - 3,5% (três e meio por cento) para serviços de construção civil dos subitens 7.02, 
7.04 e 7.05 da lista anexa;
IV - 4% (quatro por cento) para serviços de:
a) recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra do subitem 
17.04 da lista anexa;
b) fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de em-
pregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de 
serviço, do subitem 17.05 da lista anexa;
c) licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação do subitem 
1.05 da lista anexa;
d) de elaboração, desenvolvimento, instalação, confi guração e manutenção de pro-
gramas de computação dos itens 1.01, 1.02, 1.04 e 1.07 da lista anexa;
V - 5% (cinco por cento) para os demais serviços da lista anexa.
.......................................................................” (NR) 
 Art. 12.   Ficam alterados os incisos I e II  do   caput   do art. 29 do Decreto nº  15.356, de 
26 de dezembro de 2005 , que passa a vigorar com a seguinte redação:  
“ Art. 29............................................... 
I - de ofício, para a cobrança do imposto incidente sobre:
a) os serviços prestados por profi ssional autônomo e sociedade de profi ssionais;
b) os serviços de construção civil, ampliação, reforma ou demolição, nos termos es-
tabelecidos em ato normativo;
c) outros serviços a serem estabelecidos em ato normativo.
II - por homologação, mediante recolhimento pelo sujeito passivo do imposto cor-
respondente às operações tributadas em cada mês, independente de qualquer aviso, 

notifi cação ou prévio exame da Administração Tributária, para os demais casos não 
previstos no inciso I deste artigo.” (NR)
 Art. 13.   Fica alterado o art. 30 do Decreto nº  15.356, de 26 de dezembro de 2005 , que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 30. Quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal 
do próprio contribuinte, o imposto será fi xo, em função da natureza do serviço ou de 
outros critérios pertinentes, da seguinte forma: 
§ 1º Para o profi ssional autônomo, o valor do imposto será:
 I  - atividade para a qual se exija escolaridade de nível superior: 
a) nos 3 (três) primeiros anos, contados da data do registro da habilitação profi ssio-
nal no órgão correspondente: isento;
b) de 3 (três) a 5 (cinco) anos, contados da data do registro da habilitação profi ssional 
no órgão correspondente: 25 (vinte e cinco) UFICs - Unidades Fiscais de Campinas 
por mês;
c) com mais de 5 (cinco) anos, contados da data do registro da habilitação profi ssio-
nal no órgão correspondente: 50 (cinquenta) UFICs - Unidades Fiscais de Campinas 
por mês;
 II  - atividade para a qual não se exija escolaridade de nível superior: 
a) nos 3 (três) primeiros anos do exercício na profi ssão, contados da data da inscrição 
na Prefeitura: isento;
b) com mais de 3 (três) anos de exercício na profi ssão, contados da data da abertu-
ra da sua primeira inscrição na Prefeitura: 20 (vinte) UFICs - Unidades Fiscais de 
Campinas por mês.
§ 2º Para as sociedades de profi ssionais, o imposto devido será calculado mediante a 
multiplicação da importância mensal de 50 UFICs - Unidades Fiscais de Campinas 
pelo número de profi ssionais habilitados, sócios, empregados ou não, que prestem 
serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos ter-
mos da lei aplicável.
§ 3º Para efeitos deste artigo, considera-se prestação de serviços sob a forma de 
trabalho pessoal aquela em que todas as etapas de elaboração e execução de seu 
objeto sejam efetuadas diretamente pelo profi ssional autônomo ou pelos profi ssionais 
habilitados, sócios, empregados ou não das sociedades de profi ssionais que prestem 
serviços em nome da sociedade.
§ 4º O enquadramento no regime especial previsto no § 2º deste artigo se aplica à 
sociedade que atender cumulativamente os seguintes requisitos:
 I  - cujos sócios desenvolvam a mesma atividade profi ssional, assim entendida a so-
ciedade cujo exercício das atividades profi ssionais dos sócios seja regido pelo mesmo 
Conselho de Classe; 
 II  - constituída sob a forma de sociedade simples, nos termos da lei civil, permitida a 
existência de fi lial ou posto avançado dentro do município de Campinas; 
 III  - cujos profi ssionais, sócios, empregados ou não, sejam habilitados ao exercício da 
mesma atividade profi ssional e prestem serviço sob a forma de trabalho pessoal em 
nome da sociedade, assumindo, cada um dos profi ssionais habilitados, responsabili-
dade pessoal nos termos da legislação específi ca pelo serviço prestado; 
 IV  - que preste os seguintes serviços descritos nos subitens da lista anexa: 
a) medicina, descrito no subitem 4.01;
b) análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultrassonografi a, radiologia e 
tomografi a descrito no subitem 4.02;
c) enfermagem, descrito no subitem 4.06;
d) fonoaudiologia, descrito no subitem 4.08;
e) obstetrícia, descrito no subitem 4.11;
f) odontologia, descrito no subitem 4.12;
g) ortóptica, descrito no subitem 4.13;
h) prótese dentária, descrito no subitem 4.14;
i) psicologia, descrito no subitem 4.16;
j) medicina veterinária, descrito no item 5.01;
k) engenharia, agronomia, arquitetura e urbanismo, descritos nos subitens 7.01;
l) agenciamento da propriedade industrial, descrito no subitem 10.03;
m) advocacia, descrito no subitem 17.14;
n) auditoria contábil, descrito no subitem 17.16;
o) contabilidade, descrito no subitem 17.19;
p) consultoria e assessoria econômica ou fi nanceira, efetuados por economistas, des-
critos no subitem 17.20.
§ 5º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica à sociedade que:
 I  - tenha pessoa jurídica como sócia ou que seja sócia de outra pessoa jurídica; 
 II  - tenha participação no capital de outra pessoa jurídica; 
 III  - tenha sócio não habilitado para o exercício de atividade da sociedade, nem sócio 
que dela participe tão-somente para aportar capital ou administrar, sem exercer os 
serviços previstos no objeto social; 
 IV  - desenvolva também atividade diversa daquela a que estejam habilitados profi s-
sionalmente os sócios. 
§ 6º Quando se tratar de sociedade de profi ssionais que desenvolvam os serviços da 
área de saúde previstos nas alíneas “a” até “i” do inciso IV do § 4º deste artigo, 
será permitida a tributação prevista no § 2º deste artigo, desde que presentes os de-
mais requisitos deste Decreto, ainda que exista atividade de técnicos com profi ssão 
regulamentada em auxílio, preparação, acompanhamento ou apoio aos pacientes, ou 
ainda em auxílio ao sócio profi ssional quando sua presença seja exigida por força de 
legislação ou de norma do respectivo Conselho de classe.” (NR)
 Art. 14.   Fica alterado o art. 31 do Decreto  15.356, de 26 de dezembro de 2005 , que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 31. O imposto devido na forma do art. 30 deste Decreto, correspondente ao 
exercício em que ocorrer a abertura, a alteração ou o encerramento da inscrição no 
Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias, bem como a exercícios anteriores a tais 
eventos, deve ser lançado no ato da abertura, da alteração ou do encerramento da 
inscrição, para tantos quantos forem os meses de atividade no ano da abertura, da 
alteração ou do encerramento da inscrição, ou ainda, referente aos exercícios ante-
riores, considerando-se mês a fração ainda que de 1 (um) dia.” (NR) 
 Art. 15.   Fica alterado o   caput   do art. 38 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 
2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:  
“ Art. 38. Ocorrendo o pagamento a maior do ISSQN, no regime de apuração mensal, 
este poderá ser aproveitado nos recolhimentos subsequentes com prévia autorização 
da Administração Tributária, de acordo com as seguintes condições:  
? ....................................” (NR) 
 Art. 16.   Fica renumerado o parágrafo único para §1º e acrescido o §2º ao art. 56 do 
Decreto nº  15.356, de 26 de dezembro de 2005 , que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“ Art. 56............................... 
 §1º O reconhecimento da imunidade, a outorga da isenção ou qualquer outro be-
nefício fi scal não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias previstas na 
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legislação vigente. 
§2º Os contribuintes e responsáveis obrigados ao credenciamento nos sistemas de 
gestão do ISSQN, nos prazos estabelecidos pela Administração Tributária, deverão 
emitir e escriturar os documentos fi scais conforme estabelecido nos atos normativos 
que regulam referidos sistemas.” (NR)
 Art. 17.   Fica alterado o art. 57 do Decreto nº  15.356, de 26 de dezembro de 2005 , que 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
“ Art. 57. Inscrever-se-ão no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias: 
 I  - no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua constituição: 
a) as pessoas jurídicas de direito privado;
b) os órgãos e as entidades da Administração Pública Direta e Indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto os órgãos da Administração 
Pública Direta do Poder Executivo deste Município;
 II  - no prazo de 30 (trinta) dias do início das atividades: 
a) a pessoa natural, enquadrada como contribuinte ou responsável pelo ISSQN nos 
termos da legislação municipal;
b) a pessoa natural equiparada à pessoa jurídica nos termos da legislação municipal;
c) as demais entidades, ainda que não caracterizadas como pessoa jurídica, enqua-
dradas como contribuinte ou responsável pelo ISSQN nos termos da legislação mu-
nicipal ou obrigadas à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
d) o proprietário do imóvel ou dono da obra de construção civil, pessoa natural ou 
jurídica, para cada obra que realizar.
§ 1º A inscrição no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias será concedida me-
diante requerimento do interessado dirigido à repartição fi scal competente.
§ 2º O contribuinte que se enquadrar também na condição de responsável terá apenas 
uma inscrição na qual informará esta condição.
§ 3º A Administração Tributária poderá instituir a inscrição simplifi cada no Cadastro 
Municipal de Receitas Mobiliárias de acordo com a forma, o meio e as exigências 
estabelecidas em ato normativo.
 § 4º A Administração Tributária poderá exigir os mesmos procedimentos previstos no 
  caput   deste artigo do prestador de serviços, estabelecido em outro município ou no 
Distrito Federal, que emitir nota fi scal ou qualquer outro documento que acoberte a 
prestação do serviço para tomador estabelecido no Município de Campinas.”(NR) 
 Art. 18.   Fica alterado o  § 2º e acrescidos o inciso III ao §1º e o §3º ao art. 64 do 
Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
“ Art. 64..................................... 
§ 1º....................................
......................................................
III - Para o proprietário do imóvel ou dono da obra, a solicitação do alvará de con-
clusão, denominado Certifi cado de Conclusão da Obra, ao seu término, conforme 
procedimentos defi nidos em ato normativo.
...........................................................
 § 2º A Administração Tributária poderá considerar como data de encerramento a 
data da efetiva cessação das atividades mediante apresentação de prova plena, con-
forme estabelecido em Instrução Normativa própria. 
§ 3º O encerramento retroativo da inscrição sujeitará o contribuinte à penalidade 
prevista no artigo 120, inciso VI, deste Decreto.” (NR)
 Art. 19.   Fica acrescido o parágrafo único ao art. 66 do Decreto nº 15.356, de 26 de 
dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 66............................................................................ 
 Parágrafo único. A Administração Tributária promoverá   ex offi cio   o encerramento da 
inscrição do proprietário do imóvel ou dono da obra de construção civil mediante a 
apresentação da solicitação de Certifi cado de Conclusão de Obra ou a comprovação 
do seu término por constatação, em diligência realizada pelos órgãos competentes.” 
(NR) 
 Art. 20.   Fica alterado o art. 72 do Decreto nº  15.356, de 26 de dezembro de 2005 , que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 72. A autoridade titular da unidade administrativa responsável pelo Cadastro 
Municipal de Receitas Mobiliárias é competente para decidir defi nitivamente sobre 
todos os procedimentos e requerimentos cadastrais, inclusive quanto às situações não 
previstas na legislação municipal. 
 Parágrafo único. A decisão de que trata o   caput   que resultar em redução ou cance-
lamento dos créditos tributários lançados de ofício, por período certo de tempo, em 
valor inferior a 5.000 (cinco mil) UFICs, será proferida pela autoridade titular da 
unidade administrativa responsável pelo Cadastro Municipal de Receitas Mobiliá-
rias, e, em valor superior a 5.000 (cinco mil) UFICs, pelo Diretor do Departamento 
de Receitas Mobiliárias.”  
 Art. 21.   Fica alterado o  caput  e  revogado o parágrafo único do art. 73 do Decreto 
nº  15.356, de 26 de dezembro de 2005 , que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 73. O contribuinte enquadrado no regime de lançamento por homologação e as 
sociedades de profi ssionais emitirão nota fi scal de serviços de acordo com a prestação 
de serviço que realizarem, cujos modelos e demais especifi cações serão estabelecidas 
em ato normativo. 
Parágrafo único. Revogado.” (NR)
 Art. 22.   Fica alterado o art. 91 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
“ Art. 91. As pessoas jurídicas, as equiparadas e a Administração Pública Direta e 
Indireta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelecidas 
no Município de Campinas, deverão entregar à Secretaria Municipal de Finanças 
declaração periódica, contendo informações fi scais, especialmente sobre os serviços 
prestados, intermediados e/ou tomados, conforme defi nido em ato normativo. 
 § 1º O reconhecimento de imunidade e a concessão de isenção, incentivo ou qualquer 
outro benefi cio fi scal não afasta a obrigatoriedade de cumprimento do disposto no 
 caput . 
§ 2º Atos normativos estabelecerão os dados a serem informados, os prazos e a forma 
de entrega da declaração periódica, bem como os procedimentos para sua retifi cação.
§ 3º Os valores do imposto devido informados pelo sujeito passivo na declaração 
periódica constituem confi ssão de dívida, sujeitos à inscrição em Dívida Ativa, na 
forma da legislação aplicável, no caso do não pagamento nos prazos estabelecidos.
§ 4º O início da aplicação das penalidades previstas na legislação tributária será 
estabelecido em ato normativo, de acordo com o cronograma de implantação da de-
claração periódica.
 § 5º A declaração periódica prevista no  caput  é aquela gerada automaticamente ou 
elaborada e enviada pelo sujeito passivo por meio dos sistemas de gestão do ISSQN 
disponibilizados para uso pela Administração Tributária Municipal.” (NR) 
 Art. 23.   Fica alterado o art. 97 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
“ Art. 97.  Os contribuintes que prestarem serviços previstos nos subitens 7.02, 7.04, 

7.05 e 7.19  da lista anexa deverão emitir nota fi scal de serviços, dela fazendo constar, 
obrigatoriamente, além dos elementos comuns às notas fi scais, o número da inscrição 
da obra constante  no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias. 
 Parágrafo único. Tratando-se de obra em via pública ou obra para a qual não seja 
exigida a aprovação do projeto de edifi cação poderá ser informado, alternativamente, 
o endereço completo da obra, citando o nº do quarteirão, da quadra, do lote e o códi-
go cartográfi co, quando for o caso.” (NR) 
 Art. 24.   Fica acrescido o art. 100A ao Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 100A. Ato normativo disciplinará a escrituração, apuração e lançamento do 
ISSQN incidente nos serviços previstos nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 realizados nos 
sistemas de gestão do ISSQN.” (NR). 
 Art. 25.   Fica alterado o art. 106 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:  
“ Art. 106. A ação fi scal é o procedimento que objetiva verifi car e controlar, no pe-
ríodo nela consignado, o cumprimento das obrigações fi scais por parte do sujeito 
passivo que pode resultar, entre outros, em apreensão de documentos de qualquer 
espécie, inclusive os armazenados em meio magnético ou em qualquer outro tipo de 
mídia, materiais, livros ou assemelhados, em constituição de crédito tributário, bem 
como em lavratura de auto de infração e imposição de multa. 
§ 1º Constituem ação fi scal:
 I - Auditoria, que objetiva o exame de livros e demais documentos mencionados no  ca-
put , na qual poderão ser aplicadas as técnicas de levantamento fi scal e arbitramento, 
nas situações previstas na legislação tributária municipal; 
II - Verifi cação Fiscal Sumária, que objetiva verifi car a regularidade da escrituração 
fi scal e dos recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo, sem que ocorra a exclusão 
da espontaneidade;
III - Diligência Fiscal Específi ca, destinada à coleta de informações e verifi cação de 
outros elementos de interesse da administração tributária;
IV - outros procedimentos fi scais defi nidos em ato normativo.
§ 2º O início da ação fi scal ou a notifi cação de qualquer medida preparatória indis-
pensável ao lançamento exclui a espontaneidade do sujeito passivo quanto a fatos 
anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações 
verifi cadas.
 § 3º Para efeito do § 2º deste artigo, não exclui a espontaneidade a verifi cação fi scal 
sumária prevista no inciso II  do § 1º deste artigo. 
§ 4º Na Verifi cação Fiscal Sumária, sendo apurado imposto a recolher, ou constata-
da infração à obrigação acessória, será o sujeito passivo notifi cado a regularizar a 
escrituração fi scal e a efetuar o pagamento ou parcelamento do imposto e dos acrés-
cimos legais, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 5º O não atendimento da notifi cação mencionada no §4º deste artigo, no prazo 
nela especifi cado, acarretará a exclusão da espontaneidade e ensejará a lavratura 
de AIIM.
§ 6º Na Diligência Fiscal Específi ca, a lavratura do AIIM se dará exclusivamente 
pelas infrações relacionadas aos motivos que deram origem à ação e, havendo cons-
tatação de qualquer outra prática de infração à legislação tributária não prevista 
em seu escopo, deverá tal fato ser comunicado ao superior imediato que tomará as 
providências cabíveis.” (NR)
 Art. 26.   Fica alterado o  caput  e acrescidos os incisos I e II ao  caput  do art. 118 do 
Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
“ Art. 118. Os créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa, atualizados mone-
tariamente, fi carão sujeitos à incidência de juros de mora: 
 I  - de 1% (um por cento), quando o pagamento for efetuado no mês do vencimento; 
 II  - de 1% (um por cento), adicionado ao percentual equivalente à Taxa Referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, divulgada pelo Banco Cen-
tral do Brasil - BACEN ou outra que venha a substituí-la, acumulada mensalmente 
a contar do mês de vencimento até o mês imediatamente anterior ao do pagamento, 
nos demais casos . 
? ...........................................................”(NR) 
 Art. 27.   Fica alterado o art. 119 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:  
“ Art. 119. O descumprimento da obrigação tributária principal, instituída pela legis-
lação do ISSQN, quando constatado por meio de ação fi scal, ou denunciado após o 
seu início, fi ca sujeito às seguintes penalidades, aplicadas ao sujeito passivo, sobre o 
valor atualizado do imposto devido e não pago, ou pago a menor: 
 I  - multa de 60% (sessenta por cento), exceto nas hipóteses previstas nos incisos II e 
III deste artigo;  
 II  - multa de 90%(noventa por cento) quando: 
a) o sujeito passivo emitir nota fi scal de serviço ou declaração periódica com opera-
ções tributáveis declaradas indevidamente como isentas, imunes ou não tributáveis;
b) o sujeito passivo emitir nota fi scal de serviço ou declaração periódica com dedu-
ções não amparadas na legislação tributária ou não comprovadas por documentos 
hábeis;
c) o sujeito passivo emitir nota fi scal de serviço ou declaração periódica com classifi -
cação de serviço que não corresponda ao serviço efetivamente prestado;
d) a base de cálculo do imposto tenha sido apurada a partir, exclusivamente, de livros 
e documentos contábeis, inclusive livro caixa, desde que diretamente apresentados à 
Administração Tributária, no curso da ação fi scal, pelo sujeito passivo regularmente 
inscrito no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias;
 III  - multa de 120% (cento e vinte por cento), quando: 
a) a base de cálculo do imposto tenha sido apurada por arbitramento;
b) a base de cálculo do imposto tenha sido apurada em documentos fi scais ou contá-
beis obtidos junto a terceiros;
c) a base de cálculo do imposto tenha sido apurada por levantamento fi scal, exceto 
quando houver a apresentação de livros e documentos contábeis, inclusive livro cai-
xa;
d) o sujeito passivo prestar serviços por estabelecimento localizado no Município de 
Campinas que tenham sido acobertados por nota fi scal ou outros documentos emiti-
dos por matriz ou fi lial constituída em outro Município;
e) o sujeito passivo prestar serviços sem a devida inscrição no Cadastro Municipal de 
Receitas Mobiliárias, quando obrigado a fazê-la;
f) for efetuada a retenção do imposto na fonte sem o devido recolhimento.
Parágrafo único. Os documentos contábeis a que se refere este artigo compreendem 
todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças que apoiam ou compõem 
a escrituração contábil e que comprovam os atos e fatos que originam o lançamento 
na escrituração contábil do sujeito passivo, tais como notas fi scais, recibos, faturas, 
contas de consumo etc.” (NR)
 Art. 28.   Ficam acrescidas a alínea c ao inciso V e a alínea d ao inciso VI, alteradas 



5Campinas, segunda-feira, 20 de outubro de 2014 Diário Ofi cial do Município de Campinas

as alíneas b e c do inciso VI e acrescidos os incisos IX, X, XI, XII, XIII e XVI ao art. 
120 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
“ Art. 120............................................. 
............................................................
 V  -..................................................... 
.............................................................
c) por obra realizada pelo proprietário do imóvel ou dono da obra de construção civil, 
pessoa natural ou jurídica: multa de 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Campinas 
- UFICs;
 VI  -................................................. 
............................................................
b) por profi ssional autônomo enquadrado no inciso I do § 1º do art. 30 deste Decreto: 
multa de 30 (trinta) Unidades Fiscais de Campinas - UFICs por mês ou fração de 
mês em atraso;
c) por profi ssional autônomo enquadrado no inciso II do § 1º do art. 30 deste Decreto: 
multa de 15 (quinze) Unidades Fiscais de Campinas - UFICs por mês ou fração de 
mês em atraso;
d) por obra realizada pelo proprietário do imóvel ou dono da obra de construção 
civil, pessoa natural ou jurídica: multa de 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Cam-
pinas - UFICs;
....................................................................
 IX  - por Declaração Periódica não entregue: multa de 200 (duzentas) Unidades Fis-
cais de Campinas - UFICs; 
 X  - por Declaração Periódica entregue fora do prazo estabelecido: multa de 100 
(cem) Unidades Fiscais de Campinas - UFICs; 
XI - por omissão ou informação incorreta de elementos da base de cálculo do ISS-
QN de Declaração Periódica, não corrigidas por declaração retifi cadora, nos pra-
zos previstos na legislação municipal: multa de 300 (trezentas) Unidades Fiscais de 
Campinas - UFICs por Declaração Periódica ou de 3% (três por cento) do valor dos 
serviços omitidos, o que for maior;
XII - por omissão ou informação incorreta na Declaração Periódica, não corrigidas 
por declaração retifi cadora, nos prazos previstos na legislação municipal, quando 
não implique diretamente omissão de receita tributável: multa de 10 (dez) Unidades 
Fiscais de Campinas - UFICs por informação omitida ou incorreta;
XIII - por declaração de operações de cartões de crédito ou débito em estabelecimen-
tos credenciados, prestadores de serviços, localizados no Município de Campinas, 
não entregue pela pessoa jurídica administradora de cartão de crédito ou débito e 
congêneres, na conformidade de normas regulamentadoras: multa de 2.000 (duas 
mil) Unidades Fiscais de Campinas - UFICs;
XIV - por declaração de operações de cartões de crédito ou débito em estabelecimen-
tos credenciados, prestadores de serviços, localizados no Município de Campinas, 
entregue pela pessoa jurídica administradora de cartão de crédito ou débito e con-
gêneres, fora do prazo estabelecido em normas regulamentadoras ou com dados ine-
xatos ou incompletos: multa de 1.000 (mil) Unidades Fiscais de Campinas- UFICs;
XV - por declaração não entregue por shopping centers, condomínios, loteamentos 
fechados e pessoas jurídicas que disponibilizem a terceiros, espaços de seus estabele-
cimentos, a qualquer título, na conformidade de normas regulamentadoras: multa de 
2.000 (duas mil) Unidades Fiscais de Campinas - UFICs;
XVI - por declaração entregue por shopping centers, condomínios, loteamentos fe-
chados e pessoas jurídicas que disponibilizem a terceiros espaços de seus estabeleci-
mentos a qualquer título, fora do prazo estabelecido em normas regulamentadoras, 
ou com dados inexatos ou incompletos: multa de 1.000(mil) Unidades Fiscais de 
Campinas - UFICs.
.................................................” (NR)
 Art. 29.   Fica alterado o §2º e acrescido o §3º ao art. 122 do Decreto nº 15.356, de 26 
de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 122............................................... 
..............................................................
§ 2º Não será considerada reincidência a repetição de fato ocorrido após 5 (cinco) 
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte à aplicação da penalidade.
§ 3º Não se aplicam as disposições do §1º nas infrações ao art. 111 deste Decreto.” 
(NR)
 Art. 30.   Fica alterado o art. 127 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 127. A Administração Tributária poderá deixar de constituir crédito tributário 
ou poderá ser extinto o crédito tributário resultante de revisão de lançamento de ISS-
QN cujo montante seja inferior a 150 (cento e cinquenta) Unidades Fiscais de Campi-
nas - UFICs, por meio de lançamentos previstos no inciso I do art. 29 deste Decreto. 
 Parágrafo único.  Não se aplica o disposto neste artigo nas hipóteses que possam 
confi gurar dolo, fraude, simulação, crimes contra a ordem tributária e nas previstas 
na alínea b do inciso V e na alínea c do inciso VI do art. 120 deste Decreto.”(NR) 
 Art. 31.   Fica alterado o art. 130 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 130. A liberação de alvarás pela Administração Municipal fi ca condicionada à 
comprovação da inscrição no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias da pessoa 
natural ou jurídica contribuinte ou responsável pelo ISSQN. 
Parágrafo único. Quando o prestador do serviço não estiver sujeito à inscrição no 
Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias, o recolhimento do ISSQN apurado pela 
Administração Tributária deverá ser comprovado previamente à emissão do alvará.” 
(NR)
 A  rt. 32.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 33.   Ficam revogadas as dis posições em contrário,  especialmente a Instrução 
Normativa n° 06/04 - DRM/SMF, de 14 de dezembro de 2004, e a Instrução Normativa 
n° 07/04 - DRM/SMF,  de 14 de dezembro de 2004. 
                                                                            

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETTE FERREIRA 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 HAMILTON BERNARDES JUNIOR 

 Secretário De Finanças 
 Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, nos termos do 
protocolado administrativo nº 2014/10/41164, em nome da Secretaria de Finanças, e publicado na Secretaria de 
Chefi a de Gabinete do Prefeito.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

DECRETO Nº 18.517 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014
 ALTERA A EMENTA E O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 18.360, DE 25 
DE MAIO DE 2014, QUE “DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E 

AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM 
EM ÁREA DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NECESSÁRIAS À INSTA-

LAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO”. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 DECRETA: 
 Art. 1º  Fica alterada a ementa do Decreto nº 18.360, de 26 de maio de 2014, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DE FAI-
XA DE SERVIDÃO, NECESSÁRIA À INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA DE 
ESGOTO, EM ÁREA DE PROPRIEDADE PARTICULAR.” (NR) 
 Art. 2º  Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 18.360, de 26 de maio de 2014, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fi ns de instituição de faixa de ser-
vidão à implantação da linha de recalque de esgoto da Estação Elevatória de Esgoto 
2 - Reversão do Esgoto da E.T.E. Alphaville, situada em terras de propriedade de 
Antonio Caio da Silva Ramos Júnior e outros, herdeiros ou sucessores, objeto da Ma-
trícula 89.062 do 1° Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, com as seguintes 
medidas e confrontações: A Faixa de Servidão tem inicio no Ponto 1, que dista 3,83m 
do ponto MP29 sentido MP28 da propriedade; deste ponto segue em linha reta por 
uma extensão de 5,68m com azimute 117°11’50” deparando-se com o Ponto 2; deste 
ponto segue em linha reta por uma extensão de 129,57m com azimute 178°53’03” 
deparando-se com o Ponto 3; deste ponto segue em linha reta por uma extensão de 
51,40m com azimute 189°04’44” deparando-se com o Ponto 4; deste ponto segue em 
linha reta por uma extensão de 40,67m com azimute 188°51’28” deparando-se com 
o Ponto 5; deste ponto segue em linha reta por uma extensão de 24,99m com azimute 
194°37’52” deparando-se com o Ponto 6; deste ponto segue em linha reta por uma ex-
tensão de 30,13m com azimute 173°33’57” deparando-se com o Ponto 7; deste ponto 
segue em linha reta por uma extensão de 31,89m com azimute 204°53’57” deparando-
-se com o Ponto 8; deste ponto segue em linha reta por uma extensão de 5,51m com 
azimute 319°46’26” deparando-se com o Ponto 9; deste ponto segue em linha reta 
por uma extensão de 28,14m com azimute 24°53’57” deparando-se com o Ponto 10; 
deste ponto segue em linha reta por uma extensão de 29,68m com azimute 353°36’10” 
deparando-se com o Ponto 11; deste ponto segue em linha reta por uma extensão de 
25,67m com azimute 14°37’52” deparando-se com o Ponto 12; deste ponto segue em 
linha reta por uma extensão de 40,42m com azimute 8°51’28” deparando-se com o 
Ponto 13; deste ponto segue em linha reta por uma extensão de 50,97m com azimute 
9°04’44” deparando-se com o Ponto 14; deste ponto segue em linha reta por uma 
extensão de 131,82m com azimute 358°53’03” deparando-se com o Ponto 1; Ponto 
inicial, o que conclui a descrição deste perímetro. Largura da faixa: 5,00m. Área: 
1.538,64m². Perímetro: 626,53m. Confrontantes: Segmento 1-2: divisa com estrada 
municipal e Gleba 1B. Segmento 2-8: divisa com própria área da Gleba 33. Segmento 
8-9: divisa com crista do Ribeirão Anhumas. Segmento 9-11: divisa com própria área 
da Gleba 33 margeando faixa de domínio da rodovia. Segmento 11-14: divisa com a 
própria área da Gleba 33, margem da faixa de domínio da rodovia com cerca existente 
no local. Segmento 14-1: divisa com própria área da Gleba 33.” (NR)
 Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º  Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 FERNANDO VAZ PUPO 

 Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
 Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, nos termos do 
protocolado administrativo nº 2014/10/8557, em nome da SANASA Campinas, e publicado na Secretaria de Chefi a 
de Gabinete do Prefeito.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

  

 DECRETO Nº 18.518 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014 
 ALTERA O INCISO II DO ART. 22 DO DECRETO Nº 18.167, DE 29 DE 
NOVEMBRO DE 2013 QUE “REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 
14.418, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012, QUE INSTITUI O PLANO IN-
TEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL - PIGRCC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 Art. 1º  Fica alterado o inciso II do art. 22 do Decreto nº 18.167, de 29 de novembro de 
2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 “ Art. 22. ?..................................................
......................................................................
 II  - vencido o período indicado no inciso I deste artigo, passará a ser cobrado o valor 
equivalente a 3,2144 UFICs/m³, a vigorar por 12 (doze) meses; 
?..................................................................” (NR)
 Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º  Ficam revogadas as disposições em contrário
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 Secretário de Serviços Públicos 
 Redigido no Departamento de Consultoria Geral da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de acordo com os 
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 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

  



6 Campinas, segunda-feira, 20 de outubro de 2014Diário Ofi cial do Município de Campinas

 DECRETO Nº 18.519 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014 
 revoga o decreto nº 18.387, de 26 de junho de 2014, que “declara de utili-
dade pública e autoriza a desapropriação de lote de terreno de proprieda-
de da companhia de habitação popular de campinas - cohab, necessária à 
construção de casas de famílias removidas no loteamento jardim ipaussu-

rama”. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 D E C R E T A: 
 Art. 1°  Fica revogado o Decreto nº 18.387, de 26 de junho de 2014.
 Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 
 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 FERNANDO VAZ PUPO 

 Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
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Patrimoniais, e publicado na Secretaria de Chefi a de Gabinete do Prefeito.
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 Secretário-Chefe De Gabinete Do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
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 DECRETO Nº 18.520 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014 
 PERMITE O USO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL À ASSOCIAÇÃO 

ANHUMAS QUERO-QUERO, LOCALIZADO NO PARQUE DOM BOS-
CO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
 D E C R E T A: 
 Art. 1°  Fica permitido à Associação Anhumas Quero-Quero, pessoa jurídica de direito 
privado sem fi ns lucrativos, a área de terreno de propriedade da Municipalidade, a 
seguir descrita e caracterizada:
“Lote 5 da quadra L, loteamento Parque Dom Bosco, quarteirão 8.806 do Cadastro 
Municipal, com área de 1.854,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 19,50m 
confrontando com a Rua Moscou; 14,22m em curva, mais 40,00m em linha reta, à es-
querda confrontando com a passagem de pedestre 14 e com os lote 1, 2, 3 e 4; 47,00m 
aos fundos confrontando com parte da praça 6A; 39,50m em linha reta, mais 6,28m 
em curva, à direita confrontando com a passagem de pedestre 13, sendo que todos os 
lotes acima encontram-se na mesma quadra e mesmo quarteirão”. 
 Art. 2º  O bem público descrito no artigo 1° deste Decreto deverá ser utilizado pela 
permissionária, única e exclusivamente para implantação de sua sede, visando o aten-
dimento e desenvolvimento de serviços sociais, através de programas e projetos espe-
cífi cos para este fi m.
 § 1º  Fica vedada a cessão a terceiros, a qualquer título, da área permissionada, assim 
como a sua utilização para fi ns diversos do estabelecido.
 § 2º  A utilização da área pública para fi nalidade diversa da permitida neste Decreto 
deverá ser objeto de autorização específi ca do permitente.
 § 3º  Não poderá a permissionária utilizar o bem público, objeto desta permissão de 
uso, para exibir propaganda de qualquer espécie, notadamente de cunho político, re-
ligioso ou comercial.
 Art. 3º  Fica assegurado ao permitente o direito inderrogável de supervisionar e fi scali-
zar o estrito cumprimento das obrigações estabelecidas neste Decreto, sendo que essa 
fi scalização não inibe nem atenua a responsabilidade da permissionária.
 Parágrafo único . O permitente reserva-se o direito de acesso ao bem público, objeto 
desta permissão de uso, a fi m de proceder às vistorias e outras diligências que entender 
necessárias e convenientes.
 Art. 4º  A presente permissão de uso é outorgada por prazo indeterminado, a título 
precário e tem caráter gratuito e intransferível.
 Art. 5º  O permitente poderá revogar a permissão objeto deste Decreto, independente-
mente de qualquer ato ou notifi cação judicial ou extrajudicial, por desvio de fi nalidade 
ou descumprimento das obrigações estipuladas, ou, ainda, quando o interesse público 
exigir, independentemente do pagamento de indenização de qualquer natureza, inclu-
sive por benfeitorias introduzidas no imóvel, sejam necessárias, úteis ou voluptuárias.
 Parágrafo único . A permissionária deverá restituir o bem público em prazo não su-
perior a 30 (trinta) dias, contados da data da revogação da permissão, obrigando-se, 
enquanto o mesmo estiver sob sua posse, a zelar pelo seu bom estado de conservação.
 Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 7º  Ficam revogadas as disposições em contrário.
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 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 FERNANDO VAZ PUPO 

 Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social  
 Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de acordo com os 
elementos constantes do protocolado nº 2011/10/9942, em nome da Sec. Mun. de Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social, e publicado na Secretaria de Chefi a de Gabinete do Prefeito.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

  

 DECRETO N.º 18.521 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR R$ 31.320,00 (Trinta e um mil e trezentos e vinte reais). 

 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, § 1º da Lei nº 14.744 de 20 de Dezembro de 2.013:

 DECRETA: 

 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 31.320,00 (Trinta e um 
mil e trezentos e vinte reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas se-

guintes classifi cações:
 097200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 09721 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
08.244.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL ............................................................. R$ 22.520,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05.500.031 ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINC. -CMDS- COMBATE A FOME ..... R$ 8.800,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................................... R$ 31.320,00 
 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-
nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 097200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 09721 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
08.244.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
01.510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL ............................................................. R$ 21.200,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO
05.500.031 ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINC. -CMDS- COMBATE A FOME ..... R$ 8.800,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
01.510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL ............................................................... R$ 1.320,00
 TOTAL DAS ANULAÇÕES ............................................................................................................ R$ 31.320,00 
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 HAMILTON BERNARDES JUNIOR 
 Secretário De Finanças 

 Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os 
constantes dos Protocolos nºs 14/10/51434 e 14/10/51745/PG/SMCAIS e publicado pela Coordenadoria de Expe-
diente da Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Chefi a De Gabinete Do Prefeito 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 Em 17 de Outubro de 2014 

  De:   Marcio Mendes Herdade   - Prot. nº. 1996/0/37818 
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV à fl . 192 e da manifestação 
do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 193, DEFIRO a concessão de aposentadoria 
compulsória, com proventos proporcionais por tempo de contribuição, sem paridade, 
ao servidor  Marcio Mendes Herdade  ,  matrícula nº. 63.364-0, a partir de 31 de ou-
tubro de 2.014. 
Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
 De:   Rosangela de Fatima Pompéo da Silva Pereira   - Prot. nº. 2013/25/1593 Diante 
do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 52/53 e da manifestação 
do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 54, DEFIRO a concessão de aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, a servidora  Rosangela 
de Fatima Pompéo da Silva Pereira  ,  matrícula nº. 91.215-8, a partir de 1º de novem-
bro de 2.014. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento.
 De: Rosemar Filomena Aleixo Fedel - Prot. nº. 2014/25/02031  À vista da manifesta-
ção conclusiva da Junta Médica O?cial da Prefeitura Municipal de Campinas às folhas 
08/09 e análise jurídica de fl s. 10, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV 
às ?s.11, INDEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de Renda. Ao CAMPREV para 
prosseguimento.
 De: Antonio Carlos Cotomacci - Prot. nº. 2014/25/02751  À vista da manifestação 
conclusiva da Junta Médica O?cial da Prefeitura Municipal de Campinas às folhas 
24/25 e análise jurídica de fl s. 26, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente do CAMPREV 
às ?s. 27,  INDEFIRO  o pedido de Isenção de Imposto de Renda. Ao CAMPREV para 
prosseguimento.
 De: Francisca Ferreira Pedro - Prot. nº 2014/25/2896 Assunto: Pensão Vitalícia 
 À vista do parecer da Procuradoria Jurídica à fl . 14, acolhido pelo Diretor Presidente 
do CAMPREV à fl . 15,  DEFIRO  o pedido de pensão vitalícia a viúva  Francisca 
Ferreira Pedro , à partir da data do requerimento, com fundamento nos artigos 30 e 
37, da Lei Complementar nº. 10, de 30/06/04.Ao CAMPREV para prosseguimento.
 De: Jaqueline de Paula Noronha - Prot. nº. 2014/25/2856Assunto: Pensão 
Temporária. À vista do parecer da Procuradoria Jurídica à fl . 14, acolhido pelo Dire-
tor Presidente do CAMPREV à fl . 15,  DEFIRO  o pedido de pensão temporária para 
a fi lha menor impúbere  Jaqueline de Paula Noronha , à partir da data do óbito, com 
fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº. 10, de 30/06/04.Ao CAM-
PREV para prosseguimento.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETE 

 Prefeito Municipal 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPA 

 EM 17 DE OUTUBRO DE 2014 

 De Dionice Carvalho Roque - Prot. n.º 2014/25/2104
Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 10/11, acolhido pelo 
Sr. Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 12, INDEFIRO o pedido de pensão vitalícia 
a Sra Dionice Carvalho Roque.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

  

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

 NOTIFICAÇÃO 
 SUSPENSÃO DO PRAZO 

  Protocolos:  2014/18/00374, 2014/18/00375, 2014/18/00376 e 2014/18/00377.
 Data de Entrada:  30/09/2014
 Localização:  Avenida Ricardo Rocha Bonfi m, nº. 220, Quarteirão 03796, Quadra F, 
Lote 1, Loteamento Villa Bella Dom Pedro.
 Natureza:  HMV-5
 Proprietário:  FLORENÇA PARTICIPAÇÕES S/A.
 Com fundamentos no artigo 21, I, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13 de maio 
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de 2013, notificamos o interessado(a) que os prazos de análises dos protocolados 
em epígrafe ficam suspensos, tendo em vista a necessidade de análise e manifes-
tação do CONDEPACC. 
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 WALTER FRANÇOSO PETITO 

 Presidente Do G.A.P.E. 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 

  Processo Administrativo nº  14/10/35.872
 Interessado:  Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 257/2014
 Objeto:  Aquisição de equipamentos de ginástica ao ar livre.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, 
inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HO-
MOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 257/2014, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses e valores totais para os itens indicados, 
ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
-  MARIA DE FÁTIMA GUIZI - EPP , itens  01  (R$ 2.270,00),  02  (R$ 995,00),  03  
(R$ 945,00),  04  (R$ 965,00),  06  (R$ 659,00) e  09  (R$ 969,30), no valor total de R$ 
136.066,00 (cento e trinta e seis mil sessenta e seis reais);
-  BRASFITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME , itens 
 05  (R$ 1.388,00),  07  (R$ 700,20) e  10  (R$ 920,20), no valor total de R$ 60.168,00 
(sessenta mil cento e sessenta e oito reais); e
-  TRYANON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATE-
RIAIS ESPORTIVOS LTDA. - EPP , itens  08  (R$ 829,00) e  11  (R$ 700,00), no 
valor total de R$ 30.580,00 (trinta mil quinhentos e oitenta reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para autorização das despesas nos 
termos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e 
3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2014 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão   nº 304  /2014  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  14/10/41.345 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
-  Objeto : Contratação de empresa para fornecimento parcelado de carnes, peixes, aves 
e embutidos -  Recebimento das Propostas dos itens 01 a 15 : das 08h do dia 03/11/14 
às 09h do dia 04/11/14 -  Abertura das Propostas   dos itens 01 a 15 : a partir das 09h 
do dia 04/11/14 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 10h do dia 04/11/14 -  Dis-
ponibilidade do Edital : a partir de 20/10/14, no portal eletrônico www.licitacoes-e.
com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro Raphael Bernardes pelo telefone 
(19) 2116-0641.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor- Departamento Central De Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 

  Processo Administrativo  nº 14/10/27.277
 Interessado:  Secretaria Municipal de Administração
 Assunto:  Pregão Eletrôniconº 261/2014
 Objeto:  Registro de Preços para prestação de serviços de retífi ca completa de motores.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, 
inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HO-
MOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 261/2014, referente ao objeto em epígrafe, com os 
respectivos preços unitários entre parênteses, ofertados pelas empresas adjudicatárias 
abaixo relacionadas:
 -  RETILIDER RETÍFICA DE MOTORES LTDA. - EPP  ,  itens  01  (R$ 4.269,00), 
 02  (R$ 3.700,00),  03  (R$ 3.449,00) e  11  (R$ 9.639,00);
 - J. CARLOS THOMAZ - ME , itens  04  (R$ 6.599,00),  08  (R$ 5.889,00) e  12  (R$ 
14.270,00); e
 - IDALINA SALLA & CIA LTDA. - ME , itens  05  (R$ 5.890,00),  06  (R$ 4.640,00), 
 07  (R$ 8.250,00),  09  (R$ 6.199,00),  10  (R$ 4.890,00),  13  (R$ 6.330,00) e  14  (R$ 
9.760,00).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
4. ao Departamento de Transportes Internos desta Secretaria, para as demais provi-
dências, em especial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do 
disposto nos artigos 6º e 7º do Decreto Municipal nº 18.225/14 e a autorização das 
respectivas despesas, previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às deten-
toras da Atas.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
  

  Concorrência nº 05/2014  -  Processo Administrativo nº  14/10/14.966 -  Interessa-
do:  Secretaria Municipal de Serviços Públicos -  Objeto:  Prestação de serviços de 

consultoria especializada para a elaboração de estudos técnicos (engenharia, jurídico 
e viabilidade econômica - fi nanceira), visando a implantação de sistemas de gestão de 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, para o atendimento à Lei Federal nº 
12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), através da implementação de 
Parceria Público-Privada (PPP).  Entrega dos envelopes:  até 25/11/14 às 10h.  Sessão 
Pública de abertura:  25/11/14 às 10h.  Disponibilidade do Edital Alterado : a partir 
de 20/10/14, no portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos adi-
cionais pelos telefones (19) 2116-0303 e 2116-0678.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 

  Processo Administrativo nº  14/10/08.152
 Interessado:  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 280/2014
 Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de tela de 
proteção anti pássaro em polietileno, com fornecimento de materiais.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, 
 HOMOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 280/2014, referente ao objeto em epígrafe, 
com o valor unitário de R$ 12,95 (doze reais e noventa e cinco centavos), perfazendo 
o valor global de R$ 15.540,00 (quinze mil quinhentos e quarenta reais), ofertado pela 
empresa adjudicatária  DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO EIRELI - EPP .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para autorização da despesa, nos termos 
do Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para as demais providências.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 

  Processo Administrativo nº  14/10/38.268
 Interessado:  Secretaria Municipal de Serviços Públicos
 Assunto:  Pregão Presencial nº 287/2014
 Objeto: Registro de Preços de serviços de manutenção no Município com máquinas e 
caminhões, combustíveis e motoristas/operadores devidamente habilitados.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, 
 HOMOLOGO  o Pregão Presencial nº 287/2014, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens que compõem os 
lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
-  GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO LTDA. ,  lote 01:  itens  01  (R$ 109,47),  02  (R$ 134,39),  03  (R$ 137,38),  04  (R$ 
137,38) e  05  (R$ 99,57);
-  A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA. ,  lote 02:  itens  06  (R$ 
140,00),  07  (R$ 141,21),  08  (R$ 173,55) e  09  (R$ 180,18);
-  CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ,  lote 03:  itens  10  (R$ 102,01) e  11  
(R$ 90,99); e
-  CASAMAX COMERCIAL LTDA. ,  lote 04:  itens  12  (R$ 218,06),  13  (R$ 100,93), 
 14  (R$ 163,78),  15  (R$ 193,30),  16  (R$ 255,19),  17  (R$ 85,70),  18  (R$ 99,98),  19  (R$ 
92,36),  20  (R$ 96,17),  21  (R$ 163,78),  22  (R$ 289,47) e  23  (R$ 264,71).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em espe-
cial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 
6º e 7º do Decreto Municipal nº 18.225/14 e a autorização das respectivas despesas, 
previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras da Atas.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Convite nº 51/2014  -  Processo Administrativo nº  14/10/28.717 -  Interessado:  Se-
cretaria Municipal de Serviços Públicos -  Objeto:  Aquisição de máquina extrusora 
de perfi l de concreto para execução de guias e sarjetas a ser utilizada pela Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, exclusivamente por Microempresas (MEs), Empre-
sas de Pequeno Porte (EPPs) e Cooperativas equiparadas.  Entrega dos envelopes:  
até 28/10/14 às 10h.  Sessão Pública de abertura:  28/10/14 às 10h.  Disponibilidade 
do Edital : a partir de 20/10/14, no portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br. A 
Carta-Convite estará à disposição das empresas convidadas e daquelas que, não ten-
do sido convidadas, estiverem cadastradas nesta PMC na seguinte categoria:24.090 
- Equipamentos Terraplanagem, Pavimentação, Perfuração Outros. As empresas ca-
dastradas, mas não convidadas, deverão manifestar seu interesse em participar, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. Es-
clarecimentos adicionais pelos telefones (19) 2116-0303 e 2116-0678.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES    
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 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATO 
  

  Processo Administrativo n.º  10/10/19179  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública  Modalidade  :  Pregão Presencial n.º 
121/10  Contratada:  TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIA-
MENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA.  CNPJ nº  60.924.040/0001-51  Termo 
de Contrato n.º  131/10  Termo de Aditamento   n.º  113/14  Objeto do Aditamento:  
Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a partir de 17/09/2014 e supressão do 
valor do Termo de Contrato nº 131/10 no percentual de 36,82%.  Valor:  R$ 304.149,60 
 Assinatura:  17/09/2014

 Processo Administrativo n.º  13/10/31717  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Chefi a de Gabinete do Prefeito  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 210/13  Contrata-
da:  DATEN TECNOLOGIA LTDA.  CNPJ nº  04.602.789/0001-01  Termo de Con-
trato n.º  223/13  Termo de Aditamento   n.º  114/14  Objeto do Aditamento:  Adita-
mento do contrato inicial no percentual de 24,6%  Valor:  R$ 722.660,86  Assinatura:  
17/10/2014.

  ERRATA  
 Extrato publicado no DOM nº  10.978 em 17/10/2014  
 Referente ao Processo Administrativo nº  07/10/54613   
 Onde se lê: Valor total:  R$ 39.830,48
 Leia-se: Valor total:  R$ 199.152,40  
 

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

TURISMO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Protocolado: nº 2013/10/37403 Interessado: Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo. Referência: Pregão Ele-
trônico nº 42/14 Objeto: Registro de Preço para fornecimento de alimentos 
preparados de lanches e marmitex, serviços de bufê e locação de infraes-

trutura para bufê para realização de eventos e reunião. 
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8° do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO  a despesa no valor 
total de  R$   5.832,00  (cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais), a favor da Empresa 
 J.L.M. GARCIA & CIA LTDA - ME  ,  referente ao item 6 da ata 102/14.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO 

 Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo / Presidente do 
Fundo de Apoi 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 PROTOCOLADO Nº 12/10/12.313 PG 
  

 Interessada: Secretaria Municipal de Educação

Despacho:

À vista da solicitação de fl .982, das demais informações precedentes, bem como dos 
pareceres de fl s. 988 a 990 e verso e 991 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indi-
cam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
1. A devolução da garantia contratual prestada em dinheiro pela empresa JL Indús-
tria de Climatizadores e Máquinas Ltda - ME, no valor de R$ 1.962,50 (hum mil 
novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), documento acostado à fl . 
319, referente ao Termo de Contrato nº 121/12 (fl s. 344 a 354), que tem por objeto o 
fornecimento de brinquedos de Parque Infantil, a ser corrigida monetariamente, nos 
termos do artigo 56, § 4º da Lei Federal Nº 8.666/93, haja vista que à fl . 985 esta 
Secretaria declarou que a empresa contratada cumpriu a contento todas as obrigações 
estabelecidas naquele contrato.
2. À Secretaria de Finanças para providências, inclusive, certifi car a empresa em ques-
tão para a retirada da garantia, através de representante legal, devidamente credencia-
do, que deverá apresentar o comprovante original do reconhecimento /depósito.

3. Publique-se
 

 JULIO ANTONIO MORETO 
 Secretário em Exercício 

  

 CONSELHO DA ESCOLAS MUNICIPAIS 
 CONVOCAÇÃO 

  A PRESIDENTE DO Conselho das Escolas Municipais, no uso das atribuições 
de seu cargo, CONVOCA todos os Conselheiros para a Reunião a ser realizada: 

 - Local: Cemefeja Paulo Freire 

 - Endereço: Rua Gal. Camara n º 177 - Centro 

 - Data:23/10/2014 

 - Horário: 17 horas 

 Pauta:  

 - Informes Gerais 

 - Leitura e discussão do regimento interno do Conselho das Escolas 

 - Levantamento de propostas para o Plano Municipal de Educação 

 - Discussão da problemática da EJA 

 - Propostas para o bloco dos especialistas 

 - Oficio a Secretaria Municipal de Educação 

 - Organização de comissões de trabalho 

 - Acompanhamento da empresa Falconi. 
 

 ANA LÚCIA PAGANOTTI MOURÃO 
 Presidente Do Conselho Das Escolas Municipais De Campinas. 

 PORTARIA FUMEC N° 42/2014 
  

 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso de 
suas atribuições legais de seu cargo,
RESOLVE:
Art. 1° Instaurar sindicância administrativa investigatória, para a regular apura-
ção de novos fatos narrados em face do protocolado, oriundo do protocolado n° 
2014/10/48.099, do Departamento de Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos, onde fi gura como interessada a Fundação Municipal para Educa-
ção Comunitária - FUMEC, em que fi gura como interessado o Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, nos autos do TC 003760/026/07.
Art. 2° Indicar a Comissão Sindicante, passando a Comissão integrante a ser composta 
pelos seguintes servidores:
João Gabriel Cardinalli da Costa - matrícula n° 126.408-7;
Julio Katsuhiko Yoshino - matrícula n° 10.236;
Claudia Chebel M. Sparti - matrícula n° 10.233.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JULIO ANTONIO MORETO 

 Diretor do Departamento Pedagógico, respondendo pela Secretaria Municipal de Educação e 
FUMEC 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 EDITAL FUMEC/CEPROCAMP Nº. 02/2014 
 HOMOLOGAÇÃO 

 O Diretor do Departamento Pedagógico, respondendo pela Secretaria Municipal de 
Educação e Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das 
atribuições de seu cargo, torna pública a  HOMOLOGAÇÃO  do Processo Seletivo 
para Formação de Cadastro de:  1. TRADUTOR/OU INTÉRPRETE EM LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS  e  2. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPE-
CIAL , nas áreas de Defi ciência Mental e Defi ciência Visual para atuar junto aos alu-
nos portadores de defi ciência matriculados nos cursos oferecidos pelo CEPROCAMP 
 -  Centro de Educação Profi ssional de Campinas “Prefeito Antonio da Costa Santos”, 
de acordo com o EDITAL FUMEC/CEPROCAMP Nº 01/2012, publicado no Diário 
Ofi cial do Município de 10/02/2012. Este Edital de Homologação entra em vigor na 
data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 14 de março de 2012.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JULIO ANTONIO MORETO 

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

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: 2006/70/0003 e anexos nºs 2006/70/1204, 2007/03/2263, 2008/03/1970, 
2008/10/31851, 2009/03/1603, 2009/03/10850, 2010/03/3422, 2011/03/5436, 
2012/03/4462 e 2013/03/3481. 
 Interessado: Antonio Deyrmendjian 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  AUTORIZO  
a conversão em renda dos depósitos administrativos, no valor total de  9.593,3135 
UFIC's,  para  extinção parcial  do crédito de  IPTU e Taxas Imobiliárias  referen-
te aos exercícios fi scais  de  2003 e 2004 - emitidos retroativamente em maio/2008 
 (4.500,4246 UFIC's) e  extinção total  do crédito de  IPTU e Taxas Imobiliárias  refe-
rente ao exercício fi scal de  2008  (5.092,8889 UFIC's), relativo ao imóvel cadastrado 
no município sob o código cartográfi co nº  3441.23.36.0285.01001  ,  nos moldes do 
artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007.

 Protocolo: 2008/10/59323 e anexos nºs 2009/03/2244, 2010/03/3085, 2011/03/3332 
e 2014/03/17690 
 Interessado: Odília Aparecida Cruvinel 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  AU-
TORIZO  a conversão em renda dos depósitos administrativos no valor total de 
 1.690,2559   U  FIC's,  para  extinção parcial  do crédito de  IPTU e Taxas Imobiliárias  
referente ao exercício fi scal de  2010  (845,5287 UFIC's) e  extinção parcial  do cré-
dito de  IPTU e Taxas Imobiliárias  referente ao exercício fi scal de  2011  (844,7272 
UFIC's), relativo ao imóvel cadastrado no município sob o código cartográfi co nº 
 3421.53.06.0025.01022  ,  nos moldes do artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007. 
 Determino  a extinção por remissão do débito residual do IPTU e Taxas Imobiliárias 
dos exercícios de  2010 e 2011 , resultante do procedimento de conversão em renda, 
uma vez que o valor consolidado é inferior a 2 (duas) UFIC's, no termos do inciso I, 
do § 1º do artigo 16 da Lei Municipal nº 14.866/2014.

 Protocolo: 2011/10/21405 
 Interessado: Sind. dos Empregados de Coop. Médicas no Estado de São Paulo 
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Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, 
DECIDO que as repetições do indébito tributário nos valores de 451,3402 UFIC e 
71,8799 UFIC - referentes aos recolhimentos do IPTU de 2011 que obteve decisão 
favorável à solicitação de imunidade tributária (juntamente com o ITBI), relativo 
aos imóveis identifi cados pelos códigos cartográfi cos nº. 3412.64.64.0346.01036 e 
3412.64.64.0346.01044 respectivamente, reconhecido nos termos da decisão do De-
partamento de Receitas Imobiliárias (fl . 146), publicada no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio em 13/02/2014 serão processadas pela forma de compensação nos moldes 
dos artigos 44 a 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Fica autorizada a CSA-
CPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do art. 42 da lei 
13.104/2007, caso após o procedimento de compensação seja apurado crédito residual 
e não haja outros débitos exigíveis em nome do contribuinte.

 Protocolo: 2012/03/572 
 Interessado: Maria Rosinei Calderaro 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECI-
DO que a repetição do indébito tributário no valor de 762,4646 UFIC - referente aos 
recolhimentos efetuados a partir de 12/01/2007, conforme decisão contida no proto-
colo 2010/10/23401, relativo ao imóvel nº. 3433.41.02.0172.00000, reconhecido nos 
termos da decisão do DRI (folha 21), publicada no DOM de 29/08/2013, nos moldes 
dos artigos 165 ao 169 da Lei Federal 5.172/66 - CTN, artigos 42 a 54 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007 - será processada pela forma de compensação, nos moldes 
dos artigos 44 a 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o 
procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não houver 
débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o 
processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 
e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2012/03/00581 
 Interessado: ARMANDO HUEARA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos 
autos,   DEFIRO   o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de  99,5570 
UFIC´s ,  referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 10/11, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2011, emissão 01/2011 (cancelado por recálculo), do código 
3452.61.08.0449.00000, não considerado no momento do recálculo deste exercício. 
Em decorrência do parcelamento da reemissão de 10/2011, encaminho o presente pro-
tocolo   ao     Departamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I.     para, de ofício, aproveitar 
  o crédito de 99,5570      UFIC's   em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos 
artigos 51 e 55 da Lei 13.104/2007.

 Protocolo: 2012/03/02083 
 Interessado: Valeria Michelle Pereira Batista 
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, 
 Decido que a repetição do indébito tributário no valor de 6.603,7195 UFICs  - 
referente ao recolhimento indevido do IPTU efetuados no período de 01/02/2007 a 
01/02/2012, em razão da decisão contida no protocolado n° 2007/10/02690, publicada 
no D.O.M. em 13/05/2011, determinando o cancelamento dos lançamentos e débitos 
de IPTU a partir do exercício 1988, incluindo o imóvel em questão, codifi cado sob nº 
3341.12.36.0443.00000, localizado no Loteamento Chácaras Recanto Colina Verde, 
por não possuir os melhoramentos mínimos previstos no Art. 32 da Lei n° 5.172/66 - 
CTN, reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 24), publicada no D.O.M. de 
02/12/2013,  será processada pela forma de restituição , nos moldes do parágrafo 1º 
do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamen-
to da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada 
a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos 
moldes do artigo 43 e § 1º do art. 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Nor-
mativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2012/03/02174 
 Interessado: Oswaldo Luiz Fernandes 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  DECI-
DO que a repetição do indébito tributário no valor de 1.071,3221 UFIC  - refe-
rente ao recolhimento parcial do lançamento de IPTU/Taxas exercício 2009, emissão 
01/2009, relativo ao imóvel identifi cado sob o código n°  3244.23.32.0073.01001  que 
não foram compensados na reemissão do exercício, reconhecido nos termos da deci-
são do DRI (folha 18), publicada no D.O.M. de 29/08/2013,  será processada pela 
forma de aproveitamento em lançamentos futuros  do mesmo imóvel, encaminhan-
do o processo ao DRI, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2012/03/02280 
 Interessado: Osmar de Oliveira 
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, 
 Decido que a repetição do indébito tributário no valor de 8.029,6301 UFICs  - 
referente ao recolhimento indevido do IPTU efetuados no período de 01/02/2007 a 
01/02/2012, em razão da decisão contida no protocolado n° 2007/10/02690, publicada 
no D.O.M. em 13/05/2011, determinando o cancelamento dos lançamentos e débitos 
de IPTU a partir do exercício 1988, incluindo o imóvel em questão, codifi cado sob nº 
3323.44.21.0013.00000, localizado no Loteamento Chácaras Recanto Colina Verde, 
por não possuir os melhoramentos mínimos previstos no Art. 32 da Lei n° 5.172/66 - 
CTN, reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 14), publicada no D.O.M. de 
02/12/2013,  será processada pela forma de restituição , nos moldes do parágrafo 1º 
do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamen-
to da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada 
a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos 
moldes do artigo 43 e § 1º do art. 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Nor-
mativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2013/03/00025 
 Interessado: Odair Antonio Ferreira 

Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECI-
DO que a repetição do indébito tributário no valor de 520,2214 UFIC - referente aos 
recolhimentos dos lançamentos de IPTU/Taxas 2012, relativos aos imóveis identifi -
cados sob os códigos n° 3411.11.83.0070.01001 e n° 3411.11.83.0080.01001 que não 
foram compensados na unidade 3411.11.83.0071.01001, gerada após a anexação dos 
imóveis originários, reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 29), publicada 
no D.O.M. de 23/01/2014, será processada pela forma de aproveitamento em lança-
mentos futuros do mesmo imóvel, encaminhando o processo ao DRI, nos moldes do 
artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2013/03/01390 
 Interessado: Renata Sieiro Fernandes 
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  Decido que a 
repetição do indébito tributário no valor de 766,2835 UFICs  - referente ao recolhi-
mento a maior do ITBI, guia n° 379969, reconhecido nos termos da decisão do DRI 
(folha 34), publicada no D.O.M. de 06/02/2014,  será processada pela forma de com-
pensação,  nos moldes dos artigos 44 a 54 da precitada Lei Municipal n° 13.104/2007. 
Fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos mol-
des do art. 42 da Lei n° 13.104/2007, caso, após o procedimento de compensação, seja 
apurado crédito residual e não haja outros débitos exigíveis em nome do contribuinte.

 Protocolo: 2013/03/01823 
 Interessado: Fernando Luiz Viegas Rodrigues 
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  Decido que 
a repetição do indébito tributário no valor de 1.095,1204 UFICs  - referente ao 
recolhimento em duplicidade da cota-única do IPTU/Taxas exercício 2011, relativo 
ao imóvel codifi cado sob nº 3452.61.40.0485.00000, reconhecido nos termos da de-
cisão do DRI (folha 15), publicada no D.O.M. de 14/01/2014,  será processada pela 
forma de restituição , nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45, da Lei Municipal 
13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem dé-
bitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a 
providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e § 1º 
do art. 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2013/03/02845 
 Interessado: Construgal Engenharia e Construções Ltda. 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, 
 DECIDO que a repetição do indébito tributário no valor total de 5.095,0561 
UFICs  - referente aos recolhimentos do IPTU/Taxas 2012 relativo ao imóvel 
código nº 3161.62.85.0001.00000, que não foram compensados nas unidades 
 3161.62.85.0002.01001  e  3161.62.85.0031.01001 , geradas após a subdivisão do imó-
vel originário, reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 27), publicada no 
D.O.M. de 07/03/2014,  será processada pela forma de aproveitamento de crédito  
nos moldes dos artigos 55 e 56 da precitada Lei Municipal 13.104/2007, na proporção 
de 51,97% e 48,03% respectivamente. Caso, após a efetivação do procedimento, ainda 
restar crédito a favor de qualquer dos contribuintes, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA 
a encaminhar o processo ao DRI para determinar, de ofício, o aproveitamento em lan-
çamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2013/03/03024 
 Interessado: Angela Francisca Balbino de Oliveira 
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programa-
ção Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  Decido 
que a repetição do indébito tributário no valor de 4.744,8436 UFICs  - referen-
te aos recolhimentos indevidos desde 2007, relativo ao imóvel codifi cado sob nº 
3451.24.04.0169.00000, reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 25), publi-
cada no D.O.M. de 24/04/2014,  será processada pela forma de restituição , nos mol-
des do parágrafo 1º do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de 
efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuin-
te, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito 
reconhecido, nos moldes do artigo 43 e § 1º do art. 45 da Lei Municipal 13.104/2007 
e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2013/03/03678 
 Interessado: Antonio Hercules Junior 
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  Decido que a 
repetição do indébito tributário no valor de 2.097,5048 UFICs  - referente ao reco-
lhimento a maior para parcela 01/02 do IPTU/Taxas exercício 2013, relativo ao imó-
vel codifi cado sob nº 3421.53.06.0224.01040, reconhecido nos termos da decisão do 
DRI (folha 12), publicada no D.O.M. de 29/08/2013,  será processada pela forma de 
restituição , nos moldes do parágrafo 1º do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007. 
Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis 
em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a 
compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e § 1º do art. 45 da Lei 
Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2013/03/04149 
 Interessado: Associação Bíblica e Cultural Jardim Eulina 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  DECI-
DO que a repetição do indébito tributário no valor de 610,9380 UFIC  - referente 
aos recolhimentos dos lançamentos de IPTU/Taxas 2012, relativos aos imóveis iden-
tifi cados sob os códigos n° 3433.31.05.0426.01001 e n° 3433.31.05.0436.00000 que 
não foram compensados na unidade  3433.31.05.0427.01001 , gerada após a anexação 
dos imóveis originários, reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 28), pu-
blicada no D.O.M. de 29/04/2014,  será processada pela forma de aproveitamento 
em lançamentos futuros  do mesmo imóvel, encaminhando o processo ao DRI, nos 
moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.
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 Protocolo: 2013/03/04923 
 Interessado: José Carlos Said Diaz 
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  Decido que 
a repetição do indébito tributário no valor de 1.868,3703 UFICs  - referente ao 
recolhimento a maior efetuado para a parcela 01/11 do IPTU/Taxas exercício 2013, 
relativo ao imóvel inscrito sob o n° 3412.34.86.0471.01001, reconhecido nos termos 
da decisão do DRI (folha 12), publicada no D.O.M. de 29/04/2014,  será processada 
pela forma de compensação,  nos moldes dos artigos 44 a 54 da precitada Lei Munici-
pal n° 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para 
restituição, nos moldes do art. 42 da Lei n° 13.104/2007, caso, após o procedimento 
de compensação, seja apurado crédito residual e não haja outros débitos exigíveis em 
nome do contribuinte.

 Protocolo: 2013/03/05412 
 Interessado: Orion Projetos e Empreendimentos Ltda. 
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  Decido que a 
repetição do indébito tributário no valor de 5.959,3459 UFICs  - referente ao reco-
lhimento em duplicidade efetuado para a cota-única do IPTU/Taxas exercício 2013, 
relativo ao imóvel inscrito sob o n° 3421.53.06.0485.00000, reconhecido nos termos 
da decisão do DRI (folha 30), publicada no D.O.M. de 14/05/2014,  será processada 
pela forma de compensação,  nos moldes dos artigos 44 a 54 da precitada Lei Munici-
pal n° 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para 
restituição, nos moldes do art. 42 da Lei n° 13.104/2007, caso, após o procedimento 
de compensação, seja apurado crédito residual e não haja outros débitos exigíveis em 
nome do contribuinte.

 Protocolo: 2013/03/11195 
 Interessado: Franco Formaggioni 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, 
 DECIDO que a repetição do indébito tributário no valor de 1.088,9746 UFIC  
- referente aos recolhimentos dos lançamentos de IPTU/Taxas 2013, relativos aos imó-
veis identifi cados sob os códigos n° 3414.52.31.0375.01001, 3414.52.31.0362.01001, 
3414.52.31.0346.00000, 3414.52.31.0338.00000 e 3414.52.31.0328.00000, que não 
foram compensados na unidade  3414.52.31.0329.00000 , gerada após a anexação dos 
imóveis originários, reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 82), publicada 
no D.O.M. de 12/08/2014,  será processada pela forma de aproveitamento em lan-
çamentos futuros  do mesmo imóvel, encaminhando o processo ao DRI, nos moldes 
do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2013/03/11993 
 Interessado: Joaquim de Oliveira Souza 
Atendendo ao disposto nos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programa-
ção Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, Decido 
que a repetição do indébito tributário no valor de 1.995,6763 UFICs - referente ao 
recolhimento a maior efetuado para a parcela 05/10 do IPTU/Taxas exercício 2013, 
relativo ao imóvel inscrito sob o n° 3263.22.09.0086.04006, reconhecido nos termos 
da decisão do DRI (folha 09), publicada no D.O.M. de 29/08/2013, será processada 
pela forma de compensação, nos moldes dos artigos 44 a 54 da precitada Lei Munici-
pal n° 13.104/2007. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para 
restituição, nos moldes do art. 42 da Lei n° 13.104/2007, caso, após o procedimento 
de compensação, seja apurado crédito residual e não haja outros débitos exigíveis em 
nome do contribuinte.

 Protocolo: 2013/03/12343 
 Interessado: IRIDE EID ROSSINI 
Atendendo ao disposto nos arts. 66 e 70, com base na instrução do setor competente 
e nos documentos constantes nos autos e, ainda, de acordo com o artigo 85 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007, fi ca prejudicada a análise do presente processo, em ra-
zão da  perda do objeto do pedido,  uma vez que houve o cancelamento dos acordos 
nº 378247/2012 e 379674/2012, relativos aos exercícios de 2008 a 2011, inciden-
tes no imóvel cadastrado sob o nº 3421.42.62.0127.01001 ,  através do protocolo nº 
2014/03/02809.

 Protocolo: 2013/03/13615 
 Interessado: ESCRITÓRIO VISÃO CONTÁBIL LTDA-EPP 
Atendendo ao disposto nos arts. 66 e 70, com base na instrução do setor competente 
e nos documentos constantes nos autos e, ainda, de acordo com o artigo 85 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007, fi ca prejudicada a análise do presente processo, em razão 
da  perda do objeto do pedido,  uma vez que houve o pagamento do lançamento de 
ISSQN Sociedade de Profi ssionais, exercício de 2012, incidente na inscrição munici-
pal nº 3193-3, objeto do questionamento inicial.

 Protocolo: 2013/03/14807 
 Interessado: Congregação Cristão no Brasil 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  DECI-
DO que a repetição do indébito tributário no valor de 901,0729 UFIC  - referente 
aos recolhimentos dos lançamentos de IPTU/Taxas 2013, relativos aos imóveis identi-
fi cados sob os códigos n° 3431.54.93.0364.01001 e 3431.54.93.0378.01001, que não 
foram compensados na unidade  3431.54.93.0365.01001 , gerada após a anexação dos 
imóveis originários, reconhecido nos termos da decisão do DRI (folha 22), publicada 
no D.O.M. de 12/08/2014,  será processada pela forma de aproveitamento em lan-
çamentos futuros  do mesmo imóvel, encaminhando o processo ao DRI, nos moldes 
do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2013/03/16741 
 Interessado: Jorge Emílio Fernandes  
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento; nos documentos constantes nos autos e, 
ainda, no parecer do Sr Procurador Municipal à folha 20 informando que eventu-
ais débitos serão de responsabilidade do arrematante,  INDEFIRO  o pedido de des-
vinculação dos débitos de IPTU/Taxas anteriores à 08/03/2010 relativo ao imóvel 

3423.42.37.0381.01001 de acordo com o disposto no artigo 13 da Lei Municipal 
13.104/2007.

 Protocolo nº: 2013/10/58752 
 Interessado(a): Academia Resistance Sport Ltda ME 
Atendendo ao disposto nos artigos   66   e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, fi ca 
prejudicada a análise da solicitação de baixa do lançamento de ISSQN - Diferença 
DMS, competência 07/2013, referente a Inscrição Municipal nº 73080-7, uma vez que 
a solicitação de extinção do crédito tributário foi analisada e providenciada através do 
protocolo nº 2014/10/3404, nos moldes do artigo 85 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2013/10/61623 
 Interessado: Comercial Andorinha de Parafusos Ltda 
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,  indefiro  o 
presente processo de acordo com o art. 13 da lei 13.104/2007, tendo em vista que o 
pedido não foi instruído com documentação hábil que comprovasse o alegado.

 Protocolo: 2014/03/09715 
 Interessado: ODENILSON APARECIDO DO AMARAL 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigos 3º e 45, da Lei Municipal 
nº 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, 
Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constan-
tes nos autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito no valor de 418,7730 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 04/11, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2014, emissão 01/2014 (cancelado por recálculo), do código 
3234.61.97.0268.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício, 
utilizando o valor para quitação da(s) parcela(s) 07/11 e redução da 06/11 do IPTU/
Taxas Imobiliárias de 2014, emissão 04/2014, lançado para o mesmo imóvel, nos 
moldes do artigo 56 da precitada Lei Municipal nº 13.104/2007. Caso após a efeti-
vação do procedimento, ainda restar crédito em favor do contribuinte, fi ca autoriza-
da a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao Departamento de Receitas 
Imobiliárias para determinar, de ofício, o aproveitamento do crédito residual em lan-
çamentos futuros do mesmo imóvel, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal nº 
13.104/2007.

 Protocolo:2014/03/9718
Interessado: Odenilson Aparecido do Amaral  
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, foi 
apurado crédito tributário pago indevidamente, no valor de 2.906,7637 UFIC - refe-
rente ao recolhimento a maior do IPTU/Taxa de Lixo do exercício de 2008, por meio 
do acordo 373721/2012, relativo ao imóvel 3234.61.97.0268.01001, nos moldes dos 
artigos 42 a 54 e 57, da precitada Lei Municipal 13.104/2007. Decido que a repetição 
do referido indébito tributário será processada pela forma de compensação, nos mol-
des do parágrafo 1º do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado 
o procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não houver 
débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o 
processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 
e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo:2014/03/10820
Interessado: Morumbi Comércio de Madeiras  
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  foi 
apurado  crédito tributário em virtude do recolhimento a maior para as parcelas 
 10 do acordo 389816/2013 e para a parcela 14 dos Honorários Advocatícios relativo 
ao mesmo acordo, equivalente a 9.325,1068 UFIC's, nos moldes dos artigos 42 a 54 
e 57, da precitada Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referi-
do indébito tributário  será processada pela forma de compensação , nos moldes 
do parágrafo 1º do artigo 45, da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o 
procedimento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não houver 
débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o 
processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 
e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA 

 Diretor DCCA 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU APOSENTADO/PENSIONIS-

TA e HABITAÇÃO POPULAR (50/80m2) 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS,  no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fi scais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I e 
III da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, bem como atendendo ao estabelecido 
nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  DEFERIMENTO  do 
pedido de isenção do IPTU, para APOSENTADO/PENSIONISTA e HABITAÇÃO 
POPULAR (50/80m2) ,  requerido para os imóveis constantes dos procedimentos ad-
ministrativos adiante relacionados, tendo em vista que atendidas as exigências legais.

APOSENTADO/PENSIONISTA

PROTOCOLO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁ-
FICO

A PARTIR DO EXERCÍ-
CIO DE

2009/10/13272 JOSE FERNANDO 
BULGARELLI 3244.22.82.0333.01001 2010

2011/10/42722 ARLINDO PEREIRA 
DOS SANTOS 3341.61.09.0190.01001 2012

2012/10/19390 ELISABETH TOPA 3432.31.42.0383.01001 2013

2012/10/41103 LUIZ APARECIDO 
PERINI 3441.63.06.0295.01001 2013

2012/10/42326 LOURIVAL PEREIRA 
DOS SANTOS 5211.21.81.0159.01001 2013
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2012/10/43293 CATARINO DE OLI-
VEIRA SILVA 3433.13.58.0001.09015 2013

2013/03/00934 SANTINA GABRIEL 
DA SILVA 3413.42.82.0001.01012 2014

2013/03/12098 ALICE AUGUSTA 
VEIGA DA SILVA 3412.34.14.0110.06001 2014

2013/10/04251 EDNA SOARES COSTA 
SILVA 3162.21.67.0001.01043 2014

2013/10/46676 JOAQUIM BRAZ 
BUENO 3421.34.27.0030.01001 2014

2013/10/46777 NELSON DA CRUZ 3421.61.61.0116.03035 2014

2013/10/46860 SEBASTIANA RIBEIRO 
GONÇALVES 3264.43.80.0089.01001 2014

2013/10/46923 CELIO ESTEVES 3434.11.33.0148.01001 2014

2014/03/09949 OSVALDINO RODRI-
GUES DOS SANTOS 5211.32.07.0227.01001 2015

   
 HABITAÇÃO POPULAR 

PROTOCOLO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁ-
FICO

A PARTIR DO EXERCÍ-
CIO DE

2012/03/12619 EDEVAL RIBEIRO 3413.53.73.0400.01001 2013

2013/03/01061 ROSILDA JOSEFA DA 
SILVA 3352.33.19.0319.01001 2014

2013/03/01105
AMÉLIA DA CON-
CEIÇÃO CARAPIÉ 

CAMARGOS
3352.22.92.0040.01001 2014

2013/03/09335 MADALENA PEREIRA 
DOS SANTOS 5221.61.33.0478.01001 2014

2013/03/11371 JOSELI DOS SANTOS 3352.24.86.0053.01001 2014
2013/03/23309 JOSE AFONSO 3434.44.13.0418.01001 2014

2013/10/45021 FERNANDO NAZARE 
BARBOSA PIRES 3433.11.81.0352.01001 2014

2013/10/50339 BENEDITO ROMUAL-
DO COSTA 3453.34.35.0161.01001 2014

2013/10/59288 DANIELA APARECIDA 
MARINHO MACHADO 3352.24.73.0236.01001 2014

2014/03/11006 DEBORA ELISA LAGE 3453.24.86.0190.01001 2015
    

 

 Campinas, 13 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DEPARTAMENTO RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCEDI-

MENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  PROTOCOLO: 2014/03/15.733
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE DOS SACERDOTES DE SÃO 
TIAGO
CÓDIGO CARTOGRÁFICO: 3411.44.19.0176.00000
Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do IP  TU 
Ante o exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos 
constantes dos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66,69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº13.104/07,   DEFIRO   o pedido de reconhecimento da imunidade tributá-
ria do IPTU, a partir do exercício de 2014, relativo ao imóvel codifi cado sob o nº 
3411.44.19.0176.01001, tendo em vista que o aludido imóvel integra o patrimônio do 
interessado (fl s.13), instituicão religiosa, nos termos do artigo 150, inciso VI, letra "b" 
e §4º da Constituíção Federal de 1988. 
  

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E DE PROCEDIMENTO ADMINIS-

TRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2008/10/23175 - e anexos: 2009/03/02055, 2009/10/38911, 
2010/03/03099, 2010/03/03100, 2011/03/02564, 2011/03/02567, 2012/03/02879, 
2012/03/02880 e 2013/03/04106 
 Interessado: Nelson Horacio Pezoa Garcia 
 Cartográfico: 3232.52.11.0216.01001 e 3232.52.11.0198.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07  defiro parcial-
mente os pedidos de revisão dos lançamentos de IPTU e das Taxas de Coleta, 
Remoção e Destinação de Lixo  dos exercícios de  2009 a 2013,  para os imóveis ca-
dastrados pelos cartográfi cos nº  3232.52.11.0216.01001 e 3232.52.11.0198.01001 , 
tendo em vista que a categoria construtiva do imóvel cadastrado sob cartográfi co nº 
 3232.52.11.0216.01001  encontra-se corretamente constituída e que os créditos tribu-
tários referentes às Taxas de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo do imóvel citado-
foram corretamente constituídos nos termos da Lei 6.355/90, que embora haja redução 
da categoria construtiva- padrão da construção para o imóvel  3232.52.11.0198.01001, 
 a redução não alcança os valores pleiteados pelo requerente, que as DAC apresentadas 
não se encontram admissíveis, nos termos do art. 63-A da Lei 13.104/07, alterado 
pela Lei 13.636/09, e manifestação às fl s. 87,  alterando-se,   para o imóvel de código 
3232.52.11.0216.01001,  o ano-base para fi ns de depreciação de 1980 para 1978 e o 
valor unitário do m² de terreno de 101,4566 UFIC/m² para 71,0196 UFIC/m²;  e para 
o imóvel de código 3232.52.11.0198.01001,  a área total construída de 115,30m² para 
64,61m², a categoria construtiva - padrão da construção de RH-5 para RH-4 e o valor 
unitário do m² de terreno de 101,4566 UFIC/m² para 71,0196 UFIC/m², conforme 
Parecer Fiscal às fl s. 85, 88 e 109, consubstanciado nos termos dos arts. 16A, 18, 18B, 
18E e respectivas Tabelas de Valores do Anexo I da Lei 11.111/01, alterada pelas Leis 
nºs 12.445/05 e 13.209/07.
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07,  certifico 

a desistência tácita do pedido de revisão dos lançamentos do IPTU e das Taxas 
de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo do exercício de 2008 , em relação aos 
imóveis acima referidos, tendo em vista o pagamento dos tributos contestados, nos 
termos do art. 15, §2º, da Lei Municipal 13.104/07;  determino de ofício a revisão 
dos lançamentos do IPTU e Taxas de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo,   para 
o imóvel de código 3232.52.11.0198.01001,   do exercício de 2014, originalmente 
constituídos,  referentes ao exercício que esteja dentro do quinquênio legal, de que 
trata os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, da Lei 5172/66-CTN, 
contando o prazo decadencial no momento da execução da decisão pela CSCLI/DRI/
SMF, alterando-se a área total construída de 115,30m² para 64,61m², a categoria cons-
trutiva - padrão da construção de RH-5 para RH-4 e o valor unitário do m² de terreno 
de 101,4566 UFIC/m² para 71,0196 UFIC/m²; e  determino de ofício a revisão do 
lançamento do IPTU   para o imóvel de código 3232.52.11.0216.01001,   do exercício 
de 2014, originalmente constituído,  referente ao exercício que esteja dentro do quin-
quênio legal, de que trata os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, da 
Lei 5172/66-CTN, contando o prazo decadencial no momento da execução da decisão 
pela CSCLI/DRI/SMF, alterando-se o ano-base para fi ns de depreciação de 1980 para 
1978 e o valor unitário do m² de terreno de 101,4566 UFIC/m² para 71,0196 UFIC/
m², conforme Parecer Fiscal às fl s. 85, 88 e 109, consubstanciado nos termos dos arts. 
16A, 18, 18B, 18E, 23 e respectivas Tabelas de Valores do Anexo I da Lei 11.111/01, 
alterada pelas Leis nºs 12.445/05 e 13.209/07.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO 2014 APOSEN-

TADO/PENSIONISTA 

  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS,  no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fi scais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I da 
Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, bem como atendendo ao estabelecido nos 
artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  DEFERIMENTO  do pe-
dido de isenção do IPTU, para APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir do  exercício 
de 2014,  requerido para o imóvel constante do procedimento administrativo adiante 
relacionado, tendo em vista que atendidas as exigências legais.

PROTOCOLO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁFICO
2013/10/46417 ZERUIA PEREIRA DE TOLEDO 3431.32.73.0243.01001

 

 Campinas, 15 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DEPARTAMENTO RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 

  Protocolo: 2014/03/15463
Interessado: 7º Tabelião de Notas de Campinas 
Assunto: Cancelamento de Guia de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, da Lei Municipal nº 13.104/07,  defiro  o presente pe-
dido, cancelando-se a guias de ITBI nºs. 507.367, 511.859, 511.695, 511.696, 511.708, 
511.699, 511.714, 511.452, 511.525, 511.457, 511.458, 511.431, 511.271, 511.268, 
510.712, 510.059, 509.490, 509.223, 509.016, 509.006, 509.007, 508.791, 507.945, 
507.859, 506.716, 507.306, 507.305, todas por estarem incorretas e com as respectivas 
guias substitutas pagas e cancelando-se a guia nº 509.750, por escritura cancelada, 
consubstanciado nos termos do artigo 25 da Lei nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à 
Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enqua-
dra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 
13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU - exercício 2014 APOSENTA-

DO/PENSIONISTA 
  O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS,  no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fi scais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I da 
Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, bem como atendendo ao estabelecido nos 
artigos 25, § 2, 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07. Com base no artigo 25,  § 
2, da Lei nº 13.104/07,  DECLARA A NULIDADE  da decisão de 1ª INSTÂNCIA 
 publicada no DOM em 26/02/2014,  que  INDEFERIU  o pedido de isenção  do IPTU 
para Aposentado/Pensionista ,  e em juízo de retratação,  DEFERE  o pedido de isenção 
para Aposentado/Pensionista, requerido para o imóvel constante do procedimento ad-
ministrativo, adiante relacionado  a partir do exercício de  2014 , tendo em vista que o 
interessado atendeu as exigências legais, em acordo com a legislação.

PROTOCOLO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁFICO

2013/10/40629 LUIZ EURIPEDES BAIO 
ZUQUETO 3461.21.96.0001.01001

 

 Campinas, 15 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DEPARTAMENTO RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
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 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2014/03/06339
Interessado: Silvia Helena Corrales Grigol
Assunto: Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  determi-
no  o cancelamento das de ITBI nº 438742, nº 438726 e nº 438727, recolhidas em 
28/08/2013, conforme fl s. 09 a 11, e  reconheço o direito ao crédito de 2.270,9136 
UFIC , em face do recolhimento das mencionadas guias, tendo em vista que o negócio 
jurídico foi desfeito em comum acordo, lavrando-se o distrato, sem ter ocorrido o 
registro e o efeito real de transmissão da propriedade, conforme documento de fl s. 19 
a 25, nos termos do artigo 3º, § 1º, da Lei Municipal nº 12.391/05 e artigo 42 da Lei 
Municipal nº 13.104/07,  cuja repetição do indébito tributário fica condicionada à 
inexistência de débitos  em nome do sujeito passivo do imposto, em face do disposto 
no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Remeto aos autos  ao DCCA/SMF para 
providências quanto à repetição do indébito tributário, nos termos dos artigos 45 a 51 
da Lei Municipal nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar comunicado quanto 
aos procedimentos subseqüentes.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tribu-
tários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do 
recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/08294 (protocolo juntado 2014/03/07981)
Interessado: João dos Reis Bento
Assunto: Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  determino  
o cancelamento da guia de ITBI nº 458834, emitida em 31/10/2013 por ocasião da 
lavratura da Escritura Pública e  reconheço o direito ao crédito de 1.449,0758 UFIC , 
em face do recolhimento da mesma guia no valor de R$ 3.606,46, em 31/10/13, tendo 
em vista já ter havido o recolhimento do imposto sobre o mesmo negócio jurídico, 
em 03/08/2006, por meio da guia nº 202257, por ocasião da arrematação, conforme 
demonstram os documentos de fl s. 04, 05, 12 a 15 e 50 a 53, consubstanciado no 
artigo 3º, § 2º, da Lei Municipal nº 12.391/2005 e no artigo 42 da Lei Municipal nº 
13.104/07,  cuja repetição do indébito tributário fica condicionada à inexistência 
de débito s em nome do sujeito passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 
da Lei Municipal nº 13.104/07.  Remeto aos autos  ao DCCA/SMF para providências 
quanto à repetição do indébito tributário, nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei Mu-
nicipal nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar comunicado quanto aos proce-
dimentos subseqüentes.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo 
em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial 
de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal 
nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/16638
Interessado: Marcia Regina Guadagnini
Assunto: Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reconheço 
o direito ao crédito de 1.144,0332 UFIC , em face do recolhimento das guias de 
ITBI nº 475726 e nº 475727 no valor de R$ 4.893,77 e R$ 578,50, respectivamente, 
em 10/12/2013 de acordo com o instrumento particular de compra e venda, conforme 
folhas 08 a 10, que em 27 de agosto de 2014 foram corrigidas para a fração de 50% 
do valor venal, conforme as certidões de retifi cação de fl s. 04 e 06, nos termos do 
artigo 42 da Lei Municipal nº 13.104/07,  cuja repetição do indébito tributário fica 
condicionada à inexistência de débito s em nome do sujeito passivo do imposto, em 
face do disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Remeto aos autos  ao 
DCCA/SMF para providências quanto à repetição do indébito tributário, nos termos 
dos artigos 45 a 51 da Lei Municipal nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar 
comunicado quanto aos procedimentos subseqüentes.  Deixo de recorrer à Junta de 
Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obri-
gatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 

  Protocolo: 2014/03/15745
Interessado: Sandra M Santos Empreendimentos Imobiliários - EIRELI
Assunto: Pedido de não incidência de ITBI  
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
 indefiro  o pedido de não incidência do ITBI por não se tratar de transmissão de bens 
ou direitos decorrentes de incorporação, fusão ou cisão de empresas, conforme prevê 
o artigo 5º, inciso I, da Lei Municipal nº 12.391/2005, mas, simplesmente, tratar-se de 
alteração de denominação social e de tipo societário, permanecendo a empresa com o 
mesmo Código Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme demonstram a matrí-
cula, o Instrumento de Alteração Contratual de transformação em Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada - EIRELI e a Terceira Alteração e Consolidação de 
Contrato Social da Empresa, fl s. 06 a 26. 
 
Protocolo: 2014/03/15746
Interessado: Sandra M Santos Empreendimentos Imobiliários - EIRELI
Assunto: Pedido de não incidência de ITBI  
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
 indefiro  o pedido de não incidência do ITBI por não se tratar de transmissão de bens 
ou direitos decorrentes de incorporação, fusão ou cisão de empresas, conforme prevê 
o artigo 5º, inciso I, da Lei Municipal nº 12.391/2005, mas, simplesmente, tratar-se de 
alteração de denominação social e de tipo societário, permanecendo a empresa com o 
mesmo Código Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme demonstram as matrí-
culas, o Instrumento de Alteração Contratual de transformação em Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada - EIRELI e a Terceira Alteração e Consolidação de 

Contrato Social da Empresa, fl s. 06 a 34. 

 Protocolo: 2014/03/16748
Interessado: Rodolita Empreendimentos e Participações Ltda. (Bromélia Incor-
poradora Ltda.)
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do ar-
tigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  re-
conheço a não incidência do ITBI  sobre a transferência dos imóveis envolvidos 
na operação, de cartográfi cos nº 3263.12.09.0241.01006, 3263.12.09.0241.01016, 
3263.12.09.0241.01020, 3263.12.09.0241.01025 e 3263.12.09.0241.02015 pela 
incorporação total da pessoa jurídica Bromélia Incorporadora Ltda. - CNPJ 
06.922.988/0001-22 (incorporada e transmitente) pela empresa Rodolita Empreendi-
mentos e Participações Ltda. - CNPJ 12.216.674/0001-07 (incorporadora e adquiren-
te), com fundamento no artigo 5º, inciso I, e artigo 6º, "caput" e § 5º da Lei Municipal 
nº 12.391/05, dispensando-se a análise da atividade preponderante prevista no caput 
do artigo 6º mencionado, conforme Ata da reunião dos sócios quotistas, realizada em 
21/12/2011 e registrada na Jucesp em 12/01/2012, às fl s. 18 e 19 e demais documentos 
apresentados às fl s. 20 a 28.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  
tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso 
ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Mu-
nicipal nº 13.636/09.
 
Protocolo: 2014/10/46712
Interessado: Ambev S/A (Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV)
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do ar-
tigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  re-
conheço a não incidência do ITBI  sobre a transferência do imóvel de cartográfi co 
nº 3414.61.97.0001.01001, pela incorporação total da pessoa jurídica Companhia de 
Bebidas das Américas - AMBEV - CNPJ 02.808.708/0001-07 (incorporada e trans-
mitente) pela empresa Ambev S/A - CNPJ 07.526.557/0001-00 (incorporadora e ad-
quirente), com fundamento no artigo 5º, inciso I, e artigo 6º, "caput" e § 5º da Lei 
Municipal nº 12.391/05, dispensando-se a análise da atividade preponderante prevista 
no caput do artigo 6º mencionado, conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária, 
realizada em 02/01/2014 e registrada na Jucesp em 30/01/2014, às fl s. 11 a 21 e demais 
documentos apresentados às fl s. 23 a 34, 37 a 44 e 48.  Deixo de recorrer à Junta de 
Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obri-
gatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/15016 
Interessado: KM Administração e Participações S/A
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reconheço 
a não incidência do ITBI  pela lavratura do instrumento de transmissão dos imóveis 
cadastrados pelos cartográfi cos 3414.62.57.0071.01006, 3414.62.57.0071.01031 e 
3414.62.57.0071.01030, matriculados no 1º CRI Campinas, sob nºs. 48954, 48982 
e 48953, respectivamente, por haverem sido incorporados ao patrimônio de pessoa 
jurídica em realização de capital,  sob condição resolutória  de que nos três primeiros 
anos seguintes à data da aquisição dos imóveis não tenha a empresa adquirente ativi-
dade preponderante de compra, venda ou locação de bens imóveis ou direitos relativos 
à sua aquisição, ou arrendamento mercantil, em conformidade com as disposições do 
artigo 5º, inciso I e artigo 6º, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 12.391/05.  Deixo de 
recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/14617 
Interessado: AC Minoti - Administração de Bens e Participações Ltda.
Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI
 Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reconheço 
a não incidência do ITBI  pela lavratura do instrumento de transmissão dos imóveis 
cadastrados pelos cartográfi cos 3423.11.23.0775.01012 e 3423.11.23.0775.01081, 
matriculados no 2º CRI Campinas, sob nºs.86960 e 86961, respectivamente, por have-
rem sido incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,  sob 
condição resolutória  de que nos três primeiros anos seguintes à data da aquisição dos 
imóveis não tenha a empresa adquirente atividade preponderante de compra, venda 
ou locação de bens imóveis ou direitos relativos à sua aquisição, ou arrendamento 
mercantil, em conformidade com as disposições do artigo 5º, inciso I e artigo 6º, ca-
put e § 1º, da Lei Municipal nº 12.391/05.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 15 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 Setor de Imunidade, Isenção e Não Incidência 

 Protocolado: nº 2013/10/38842 - anexos 13/03/14517 e 13/03/14518
Interessado: SONIA MARIA DE OLIVEIRA
Código Cartográfi co: 3421.34.59.0748.01001
De acordo, determino o restabelecimento do benefício da isenção a partir do exercício 
de 2011, e retifi cação do padrão construtivo de RH-5 para RH-4 para os exercícios de 
2009 a 2012 e mantido em RH4 a partir do exercício 2013. A alíquota incidente deverá 
ser retifi cada a partir do exercício 2009, de uso não residencial para uso residencial, 
tendo em vista a constatação de erro no ato administrativo que modifi cou o padrão 
construtivo e a categoria de uso do solo do imóvel, mantendo o benefício de isenção a 
partir do exercício 2011. e por constar provado que o interessado faz juz ao benefício, 
nos termos da Lei nº11.111/01, artigo 4º, inciso I, publique-se e encaminhe-se a CS-
CLI para as providências pertinentes, após ao arquivo. 
 

 Campinas, 15 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DEPARTAMENTO RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
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 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2012/10/39171 
 Interessado: Luiz Carlos Munhoz 
 Assunto: Isenção do IPTU - Imóvel Tombado 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3423.14.15.0119.01020  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combina-
dos com os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  in  defiro o pedido de 
isenção do IPTU para o exercício de 2013,  relativo do imóvelcodifi cado sobre o nº 
 3423.14.15.0119.01020,  considerando que possui mais de um imóvel no Município 
de Campinas, conforme declaração de IRPF às fl s.09, em desacordo com o artigo 4º, 
inciso VIII, item 3, da Lei nº 11.111/01 alterada pela Lei 12.445/05.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2004/10/20456 
 Interessado: Preciliana Bizerril do Nascimento 
 Assunto: Isenção do IPTU - Imóvel Tombado 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 4311.34.14.0532.01001  
Com base na vistoria fi scal realizada no imóvel pela CSFI/DRI/SMF e atendendo as 
disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei 
13.104/07,   determino   a retifi cação de ofício dos lançamentos do IPTU e Taxas Imo-
biliárias a partir do exercício de 2009, para o referido imóvel, desde que no momento 
da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo 
legal para revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo 
único, c.c. 173, I do CTN, alterando-se o tipo/padrão/subpadrão para RH-4 e ano base 
de depreciação para 1978, e apurando-se o valor venal da construção com base no 
padrão construtivo de cada uma das estruturas construídas dos pavimentos/ambientes 
existentes no imóvel, de acordo com sua respectiva área construída e ano base para 
depreciação, consubstanciado nas disposições do artigos 18, 18A, 18C e Tabela VI, do 
Anexo I, da Lei 11.111/01 e alterações; Leis nº 12.445/05 e 13.209/07, e Planilha de 
Informações Cadastrais (PIC) e parecer fi scal às fl s.57 e 58, conforme demonstrativos 
a seguir: 
A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2009

ESTRUTURA/COMPLEMENTO ÁREA CONSTRUÍDA (M²)
PRINCIPAL 228,61

DEPENDÊNCIA 81,35
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 309,96

FRENTE 29,2
ÁREA DO TERRENO 2028,73

TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO RH4
ANO BASE 1978

SITUAÇÃO DO IMÓVEL MEIO DA QUADRA

 
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do artigo 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do artigo 55 da Lei 13.104/07.
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combina-
dos com os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  in  defiro o pedido de 
isenção do IPTU para o exercício de 2004,  relativo do imóvelcodifi cado sobre o nº 
 4311.34.14.0532.01001,  com fundamento nos artigos 13 e 63, parágrafos 1º, 2º e 83, 
II e III, da Lei Municipal nº 13.104/07, haja vista que mesmo regularmente notifi cado 
via correio com aviso de recebimento em 04/06/2014, o interessado não logrou com-
provar o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, inciso VIII, da Lei 
Municipal 11.111/2001, alterada pela Lei nº 12.445/05.

 Protocolo: 2013/03/08966 
 Interessado: ANDREIA OSORIO DE OLIVEIRA 
 Assunto: Isenção do IPTU - Imóvel Tombado 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3423.14.49.0242.01001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combina-
dos com os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  in  defiro o pedido de 
isenção do IPTU para o exercício de 2014,  relativo do imóvelcodifi cado sobre o nº 
 3423.14.49.0242.01001,  com fundamento nos artigos 13 e 63, parágrafos 1º, 2º e 83, 
II e III, da Lei Municipal nº 13.104/07, haja vista que mesmo regularmente notifi cado 
via correio com aviso de recebimento em 12/08/2014, o interessado não logrou com-
provar o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, inciso VIII, da Lei 
Municipal 11.111/2001, alterada pela Lei nº 12.445/05.

 Protocolo: 2008/40/04340 
 Interessado: BANDA MUNICIPAL CARLOS GOMES/ VALDIR POIANI 
 Assunto: Isenção do IPTU - Imóvel Tombado 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3423.11.80.0275.01001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combina-
dos com os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  in  defiro o pedido de 
isenção do IPTU para o exercício de 2009,  relativo do imóvelcodifi cado sobre o nº 
 3423.11.80.0275.01001,  com fundamento nos artigos 13 e 63, parágrafos 1º, 2º e 83, 
II e III, da Lei Municipal nº 13.104/07, haja vista que mesmo regularmente notifi cado 
via correio com aviso de recebimento em 19/08/2014, o interessado não logrou com-
provar o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, inciso VIII, da Lei 
Municipal 11.111/2001, alterada pela Lei nº 12.445/05.

 Protocolo: 2009/10/20416, 2010/03/4859, 2011/10/10190, 2012/10/10591, 
2013/03/5068 e 2014/03/16621 
 Interessado: Odacir Bressani 
 Assunto: Isenção do IPTU - Imóvel Tombado 

 Imóvel de Código Cartográfico nº 3421.44.21.0188.01001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combina-
dos com os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  in  defiro o pedido de 
isenção do IPTU para o exercício de 2010,  relativo do imóvelcodifi cado sobre o nº 
 3421.44.21.0188.01001,  com fundamento nos artigos 13 e 63, parágrafos 1º, 2º e 83, 
II e III, da Lei Municipal nº 13.104/07, haja vista que mesmo regularmente notifi cado 
via correio com aviso de recebimento em 02/09/2014, e com a  incorporação aos 
autos do protocolado 2014/03/16621 , apresentou a certidão de matricula do referente 
imóvel sem averbação do tombamento, desta forma, o interessado não logrou com-
provar o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, inciso VIII, da Lei 
Municipal 11.111/2001, alterada pela Lei nº 12.445/05.

 Protocolo: 2010/10/4440 
 Interessado: NHL PRODUÇÕES CULTURAIS 
 Assunto: Isenção do IPTU - Imóvel Tombado 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3414.52.84.0057.01001, 3414.52.84.0152.00000, 
3414.52.84.0196.01001, 3414.52.84.0180.01001, 3414.52.84.0204.01001, 
3414.52.84.0177.01001, 3414.52.84.0173.01001, 3414.52.84.0169.01001, 
3414.52.84.0212.01001, 3414.52.84.0220.01001, 3414.52.84.0165.01001, 
3414.52.84.0249.01001, 3414.52.84.0161.01001, 3414.52.84.0229.01001, 
3414.52.84.0051.01001, 3414.52.84.0238.01001, 3414.52.84.0047.01001, 
3414.52.84.0103.01001, 3414.52.84.0043.01001, 3414.52.84.0099.01001 e 
3414.52.84.0095.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  in  defiro o pedido de isenção 
do IPTU para o exercício de 2011, relativo aos imóveis acima identificados,  com 
fundamento nos artigos 13 e 63, parágrafos 1º, 2º e 83, II e III, da Lei Municipal nº 
13.104/07, haja vista que mesmo regularmente notifi cado via correio com aviso de 
recebimento em 15/08/2014, o interessado não logrou comprovar o preenchimento 
dos requisitos legais previstos no artigo 4º, inciso VIII, da Lei Municipal 11.111/2001, 
alterada pela Lei nº 12.445/05.

 Protocolo: 2012/10/24794 
 Interessado: MARIA ANTONIETA DE PILLA OLIVEIRA 
 Assunto: Isenção do IPTU - Imóvel Tombado 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3423.14.15.0119.01058  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combina-
dos com os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  in  defiro o pedido de 
isenção do IPTU para o exercício de 2013,  relativo do imóvelcodifi cado sobre o nº 
 3423.14.15.0119.01058,  com fundamento nos artigos 13 e 63, parágrafos 1º, 2º e 83, 
II e III, da Lei Municipal nº 13.104/07, haja vista que mesmo regularmente notifi cado 
via correio com aviso de recebimento em 12/08/2014, o interessado não logrou com-
provar o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, inciso VIII, da Lei 
Municipal 11.111/2001, alterada pela Lei nº 12.445/05.

 Protocolo: 2013/03/21054 
 Interessado: Banda Carlos Gomes 
 Assunto: Isenção do IPTU - Imóvel Tombado 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3423.11.80.0275.01001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combina-
dos com os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  in  defiro o pedido de 
isenção do IPTU para o exercício de 2014,  relativo do imóvelcodifi cado sobre o nº 
 3423.11.80.0275.01001,  com fundamento nos artigos 13 e 63, parágrafos 1º, 2º e 83, 
II e III, da Lei Municipal nº 13.104/07, haja vista que mesmo regularmente notifi cado 
via correio com aviso de recebimento em 01/09/2014, o interessado não logrou com-
provar o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, inciso VIII, da Lei 
Municipal 11.111/2001, alterada pela Lei nº 12.445/05.

 Protocolo: 2013/10/41893 
 Interessado: BRPAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI 
 Assunto: Isenção do IPTU - Imóveis Territoriais com Obras Licenciadas 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3431.24.48.0175.00000  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 66 combina-
dos com os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  in  defiro o pedido de 
isenção do IPTU para imóveis territoriais com obras licenciadas em andamen-
to, para os exercícios de 2014 e 2015 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3431.24.48.0175.00000 , por falta de amparo legal para imóvel de destinação comer-
cial, em desacordo com o artigo 4º, inciso XII, da Lei 11.111/01, acrescentado pela 
Lei 13.893/2010.

 Protocolo: 2014/03/14535 
 Interessado: Jockey Club Campineiro 
 Assunto: Isenção do IPTU - Imóvel Tombado 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3423.13.68.0082.01002  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combina-
dos com os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  in  defiro o pedido de 
isenção do IPTU para o exercício de 2015,  relativo do imóvelcodifi cado sobre o nº 
 3423.13.68.0082.01002,  com fundamento nos artigos 13 e 63, parágrafos 1º, 2º e 83, 
II e III, da Lei Municipal nº 13.104/07, haja vista que mesmo regularmente notifi cado 
via correio com aviso de recebimento em 12/08/2014, o interessado não logrou com-
provar o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, inciso VIII, da Lei 
Municipal 11.111/2001, alterada pela Lei nº 12.445/05.

 Protocolo: 2014/03/14536 
 Interessado: Jockey Club Campineiro 
 Assunto: Isenção do IPTU - Imóvel Tombado 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3423.13.68.0082.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combina-
dos com os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  in  defiro o pedido de 
isenção do IPTU para o exercício de 2015,  relativo do imóvelcodifi cado sobre o nº 
 3423.13.68.0082.01001,  com fundamento nos artigos 13 e 63, parágrafos 1º, 2º e 83, 
II e III, da Lei Municipal nº 13.104/07, haja vista que mesmo regularmente notifi cado 
via correio com aviso de recebimento em 12/08/2014, o interessado não logrou com-
provar o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, inciso VIII, da Lei 
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Municipal 11.111/2001, alterada pela Lei nº 12.445/05.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 Setor de Imunidade, Isenção e Não Incidência 

 Protocolado: nº 2013/03/04671
Interessado: JOHANNES GUNTHER HOHL
Código Cartográfi co: 3413.44.25.0001.01005
De acordo, determino o restabelecimento do benefício da isenção a partir do exercício 
2011. Por haver sido indevidamente cancelado por ocasião da divergência no ende-
reço do imóvel com o da entrega do carne, e por constar provado que o interessado 
faz juz ao benefício, nos termos da Lei nº 11.111/01, artigo 4º, inciso I, publique-se e 
encaminhe-se a CSCLI para as providências pertinentes, após ao arquivo.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DEPARTAMENTO RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RERRATIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INS-

TÂNCIA ADMINISTRATIVA 
   ERRATA  
 Protocolo: 1995/0/6440 
 Interessado: FIRMINO COSTA INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 
 Assunto: IPTU - ISENÇÃO 
 Código Cartográfico nº 3414.44.65.0001.01001 
Com base na manifestação de fl s.30 verso e consubstanciado nas disposições do artigo 
87 da Lei 13.104/07,  rerratifico  o relatório de decisão de primeira instância, às fl s.30, 
publicado no DOM de 15/10/2014, por conter erro de transcrição relativamente ao 
código cartográfi co do imóvel em questão.
ONDE SE LÊ: Código Cartográfi co nº 3443.43.13.0222.00000 
LEIA-SE: Código Cartográfi co nº3414.44.65.0001.01001
E também:
ONDE SE LÊ: relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3443.43.13.0222.00000
 LEIA-SE: relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3414.44.65.0001.01001
  

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

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

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2006/10/63551; 2007/10/18501 
 Interessado: Antonio Caio da Silva Ramos Júnior 
 Cartográfico: 3423.11.30.0001.01001 (02-042.055.609) 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários - IPTU e Taxas 
Com base na manifestação do setor competente, demais elementos e documentos 
constantes dos autos e atendendo as disposições do art. 68, combinado com os arts. 
4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07  declaro prejudicada a 
análise  do pedido de revisão dos lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias, relativos 
ao exercício de 2005, reemitidos em dezembro de 2006, para o imóvel cadastrado pelo 
código cartográfi co nº  3423.11.30.0001.01001  ,  face a extinção dos créditos contesta-
dos, através de pagamento, conforme demonstrativo às fl s. 57, nos termos do art. 156, 
I c/c art. 149, § único da Lei Federal nº 5.172/66 - CTN.

 Protocolo: 2004/10/07435; 2005/10/14021; 2006/10/11330;  
 Interessada: Giovanna Ribeiro do Valle Boreli / Ligia Ribeiro do Valle Boreli 
Zuzi 
 Cartográfico: 3423.14.94.0027.01078 (02-042.101.489) 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários - IPTU  
Com base na manifestação do setor competente, demais elementos e documentos 
constantes dos autos e atendendo as disposições do art. 68, combinado com os arts. 
4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07  indefiro  o pedido de 
revisão do lançamento de IPTU, relativo ao exercício de 2006, para o imóvel cadas-
trado pelo código cartográfi co nº  3423.14.94.0027.01078  ,  visto que a área construí-
da total de 350,12 m2 foi apurada através de decisão contida no protocolo sob o nº 
1978/0/00338, confi rmada por Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer 
Fiscal às fl s. 79 e 80, consubstanciado nas disposições do art. 18, §2º da Lei Municipal 
nº 11.111/01 (e alterações).
Atendendo as disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 82 
da Lei Municipal nº 13.104/07,  de  claro prejudicada a análise  dos pedidos de revisão 
lançamentos do IPTU dos exercício de 2004 e 2005, para o imóvel cadastrado pelo 
cartográfi co nº  3423.14.94.0027.01078  ,  em face da perda do seu objeto, consubstan-
ciado nas disposições do art. 85 da Lei Municipal nº 13.104/07, pois os referidos 
lançamentos foram cancelados e reemitidos em dezembro de 2006, conforme decisão 
através do processo protocolizado sob o nº 1978/0/00338. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2011/10/47112 
 Interessado: CARLOS FERNANDO BRASIL CHAVES 
 Assunto: Isenção do IPTU - Imóvel Tombado 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3423.13.66.0022.01001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais 
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66 combina-
dos com os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  in  defiro o pedido de 
isenção do IPTU para o exercício de 2012,  relativo do imóvelcodifi cado sobre o nº 
 3423.13.66.0022.01001,  com fundamento nos artigos 13 e 63, parágrafos 1º, 2º e 83, 
II e III, da Lei Municipal nº 13.104/07, haja vista que mesmo regularmente notifi cado 
via correio com aviso de recebimento em 11/06/2014, o interessado não logrou com-

provar o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 4º, inciso VIII, da Lei 
Municipal 11.111/2001, alterada pela Lei nº 12.445/05.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

 COORDENADORIA SEORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA 

  
  Protocolo: 2013-11-18.447 Interessado: LINEU RENATO HENRIQUE  
 C.CARTOGRAFICO: 3461.2178.0332.00000 3461.2178.0322.00000 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos:
Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a ANEXAÇÃO 
 DOS SEGUINTES LOTES: LOTE 005 com 200,00 m² e LOTE 006 com 200,00 
m² QUARTEIRÃO 09721 QUADRA B no SEGUINTE LOTE:LOTE 005 com 
400,00 m²;  NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI 11.111/01.
Obs.:tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu
respectivo arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE RE-
QUERIMENTO
NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01. 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA 

  
  Protocolo: 2012-11-14.904 Interessado: CLAUDIO LUIS SARTORI  
 C.CARTOGRAFICO: 3421.13.60.0231.00000 3421.13.60.0244.01001 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos:
Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a ANEXAÇÃO 
 DOS SEGUINTES LOTES: LOTE 007 com 243,93 m² e LOTE 007 A com 219,64 
m² QUARTEIRÃO 00470 no SEGUINTE LOTE:LOTE 007 com 463,57 m²;  NOS 
TERMOS DO ART. 21 DA LEI 11.111/01.
Obs.:tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu
respectivo arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE RE-
QUERIMENTONO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA 

  
  Protocolo: 2013-11-15.447 Interessado: MARIA DE LOUDES DO AMARAL 
TEIXEIRA  
 C.CARTOGRAFICO: 3443.22.84.0144.01001 3443.22.84.0157.01001 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos:
Cópias da Certidões de Matrículas Atualizadas (emitida nos últimos 360 dias) expedi-
da pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a MODIFICA-
ÇÃO   DOS SEGUINTES LOTES: LOTE 031 UNIF com 345,00 m² e LOTE 032 
UNIF. com 345,00 m² QUARTEIRÃO 02912 nos SEGUINTES LOTES:LOTE 
031 UNIF. com 390,00 m² e LOTE 032 UNIF. Com 300,00 m²;  NOS TERMOS DO 
ART. 21 DA LEI 11.111/01.
Obs.:tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu
respectivo arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE RE-
QUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA   

  Protocolo: 2013-11-09264 Interessado: MARCELO DANIEL HOBEIKA  
 C.CARTOGRAFICO: 3421.24.54.0558.0000 3421.24.54.0544.00000 
 3421.24.54.0530.00000 3421.24.54.0516.00000 3421.24.54.0502.00000 
 3421.24.54.0488.00000 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos:
Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a ANEXAÇÃO 
 DOS SEGUINTES LOTES: LOTE 001 com 357,87 m², LOTE 002 com 357,87 
m², LOTE 003 com 357,87,  LOTE LOTE 004 com 357,87 e LOTE 006 com 375,87 
m² QUARTEIRÃO 02751 QUADRA C no SEGUINTE LOTE:LOTE 001 com 
2.147,22 m²;  NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI 11.111/01.
Obs.:tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
O atendimento da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu
respectivo arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE RE-
QUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
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 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA 

  
 Protocolo: 2013-11-03435 Interessado (a):PAULO HENRIQUE VALIM
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado (a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos:
Cópias da Certidões de Matrículas Atualizadas (emitida nos últimos 360 dias) expedi-
da pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel, referente a SUBDIVISÃO 
DO SEGUINTE LOTE: LOTE 011 com 300,00 m² QUARTEIRÃO 03667 QUADRA 
52 A nos SEGUINTES LOTES: LOTE 011 com 150,00 m² e
LOTE 011 A com 150,00 m²; NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI 11.111/01.
Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.
O atendimento da notifi  cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao
conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu
respectivo arquivamento. PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE RE-
QUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01. 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

  
  Protocolo: 2013/10/42267
Interessada: Longo e Longo Comércio de Produtos Automotivos e Serviços Ltda. 
ME
Inscrição: 116.370-1
Assunto: Impugnação de Lançamento da TFA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Instru-
ção Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, não 
conheço o pedido por intempestivo, nos termos do artigo 83, inciso I, da Lei Munici-
pal 13.104/07. De ofício determino, nos termos dos artigos 7º, 13 e 14, I, a exclusão 
dos anúncios cadastrados para a Interessada no endereço da Rua Barreto Leme, 2.178, 
na data de 23 de março de 2011, com a consequente anulação dos lançamentos da TFA 
a partir do exercício de 2012. Determino ainda de ofi cio a inclusão e posterior exclu-
são de um anúncio no atual endereço da Interessada, Rua 1º de Março, 480, conforme 
demonstrado a seguir:

TABELA ITEM ÁREA M² QUANTIDADE INSTALAÇÃO RETIRADA
I 1.3 05 A 20 01 05/09/2013 23/06/2014

 Protocolo: 2013/10/59571 
 Interessada: Total Comércio e Serviços de Veículos Ltda. 
 Requerente: Caio Zamboni de Carvalho 
 Inscrição Municipal nº.: 108137-3 
 Assunto: Impugnação de lançamentos da TFA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Ins-
trução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, 
 não conheço  o pedido por intempestivo, nos termos do artigo 83, inciso I, da Lei 
Municipal 13.104/07. De ofício determino a exclusão dos anúncios a partir da data 
do encerramento das atividades da Interessada, 18 de agosto de 2008, conforme baixa 
do CNPJ (fl . 29), cancelando-se, em consequência, os lançamentos da TFA a partir do 
exercício de 2010 e subsequentes, em conformidade com o disposto nos artigos 7º, 6º, 
9º, 13, 14 e 15 da Lei Municipal 11.105/01.

 Protocolo: 2014/10/19594 
 Interessada: HBG Estacionamento e Lava Rápido Ltda. ME 
 Requerente: Fabio Zo de Deus 
 Inscrição Municipal nº.: 700401 
 Assunto: Impugnação de lançamentos da TFA 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Ins-
trução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, 
 não conheço  o pedido por intempestivo, nos termos do artigo 83, inciso I, da Lei 
Municipal 13.104/07. De ofício determino a exclusão do anúncio a partir da data do 
encerramento das atividades da Interessada (data do despejo), 20 de maio de 2010, 
cancelando-se, em consequência, os lançamentos da TFA a partir do exercício de 2011 
e subsequentes, em conformidade com o disposto nos artigos 7º, 6º, 9º, 13, 14 e 15 da 
Lei Municipal 11.105/01.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 

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

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO COMPLEMENTAR 
No uso das atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 28, § 2º 
e artigos 29, inciso I, e 30 da Lei Municipal 12.392/05 a Coordenadora Setorial do 
Cadastro Mobiliário do Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria Munici-
pal de Finanças, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO na forma do artigo 
29, inciso I e artigo 22, inciso III da Lei 13.104/07 para notifi car o contribuinte do 
lançamento complementar referente ao ano de 2014 com base em um (1) profi ssional 
de nível superior conforme alteração contratual de 02/06/2014 e averbada na OAB em 
27/06/2014 - LIVRO Nº 486-A - FLS. 472/480..

LANÇAMENTO COMPLEMENTAR - ISSQN OFÍCIO

CONTRI-
BUINTE

INSCRI-
ÇÃO MU-
NICIPAL

EXERCÍ-
CIO

VENCI-
MENTO

NORMA-
TIVO

VALOR DO 
IMPOSTO 

(UFIC)

VALOR DO 
IMPOSTO 

(R$ )
PRATAROTTI 
SOCIEDADE 

DE ADVOGA-
DOS

295.300-5 2014 05/11/2014
ART. 28, § 2º 
DA LEI MU-
NICIPAL Nº 
12.392/05.

350.0000 919,70

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

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

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 CMDU CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 76º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
21/10/2014 

 
Convocamos os senhores conselheiros titulares representantes das entidades titulares 
e convidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respecti-
vos segmentos deste Conselho, para a  76ª Reunião Extraordinária a ser realizada 
  excepcionalmente 3ª feira dia 21 de outubro de 2014,  às 18h30,  no 19º andar, sala 
Milton Santos, Paço Municipal, Campinas/SP. 
Pauta Única:
Debate e esclarecimentos com o vereador Zé Carlos autor do Projeto de Lei Com-
plementar nº 20/14 e outros assuntos pertinentes a Comissão Permanente de Política 
Urbana que o nobre edil preside.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 ARQTº FABIO BERNILS 

 PRESIDENTE - CMDU 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
  

  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  13/10/41.882
 INTERESSADO:  Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
 ASSUNTO:  Pregão Eletrônico nº 061/2014
 OBJETO:  Serviços de Buffet/Coquetel
 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8º do Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, e com fulcro na 
Ata de Registro de Preços nº 160/2014,  AUTORIZO  a despesa a favor da empresa 
 MANEQUINHO DE CAMPINAS ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA-
-EPP  ,  no valor total R$ 6.048,00 (seis mil e quarenta e oito reais)
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 FERNANDO VAZ PUPO  

 Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

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

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

1 -   INSTRUÇÃO A EDUCADORES: ORIENTAÇÃO SEXUAL INFANTIL  
 Turma 1:  20 de outubro
 Horário : 09h às 12h (segunda-feira)
 Turma 2 : 23 de outubro
 Horário : 13h30 às 16h30 (quinta-feira) 
 
Carga Horária : 3 horas (01 encontro)
 Vagas : 25
 Conteúdo Programático : Fases do Desenvolvimento Infantil / sexualidade e curiosi-
dade, como identifi car as demandas, quando chamar os pais, como orientá-los e como 
lidar com estas situações / Conceitos relacionados ao desenvolvimento infantil / For-
mas de abordagem e orientação junto aos mesmos.
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 Instrutor : Bárbara Dalcanale Meneses

2 -  REDAÇÃO OFICIAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS 
 Datas:  21 de outubro / 04,11,18, 25 de novembro / 02, 09 de dezembro
 Horário:  13h30 às 16h30 (terças-feiras)
 Carga Horária:  21 horas (07 encontros)
 Vagas:  30
 Conteúdo Programático:  Reforçar a qualidade e características fundamentais da 
redação ofi cial: coesão e coerência, clareza, concisão / formalidade, uniformidade e 
impessoalidade / Apresentar gêneros ofi ciais: declaração, ata, ofício / Apresentar pro-
posta e elaborar textos ofi ciais / Apontar problemas e reescrever o texto elaborado na 
aula anterior / Apresentar e analisar o gênero relatório / Apresentar proposta e elaborar 
textos ofi ciais / Mostrar a necessidade da revisão de textos / Abordar textos como: 
laudos, relatos de ocorrências e atendimentos / Apresentar proposta e elaborar textos 
ofi ciais / Analisar os níveis de formalidade / Analisar diferentes tipos de e-mail e a 
necessidade da formalidade e órgãos públicos / Apresentar tipos de correspondência 
interna / Elaborar documentos de tramitação, despachos e declarações / Apresentar 
textos ofi ciais: parecer, ordem de serviço, edital e memorando / Apresentar proposta 
e elaborar textos ofi ciais / Apontar problemas e reescrever o texto elaborado na aula 
anterior / Apresentar características de outros textos ofi ciais: carta, certidão, circular, 
procuração, requerimento, resolução / Reforçar aspectos de textos específi cos: relató-
rio, atendimentos e atas / Rever aspectos de coesão e coerência / Tratar de aspectos 
adicionais como abreviaturas, siglas, expressões de tratamento e vocativos / Textos 
ofi ciais adicionais.
 Instrutor : Marina Peixoto Soares

3 -  O DESAFIO DE MUDAR (SE) 
 Datas : 22, 29 de outubro / 05,12,19, 26 de novembro / 03,10 de dezembro
 Horário : 13h30 às 16h30 (quartas-feiras)
 Carga Horária : 24 horas (08 encontros)
 Vagas : 15
 Conteúdo Programático : Conceito de mudança / 
Globalização e mudança / Mudanças e resistências / Visão
positiva do ser humano: energia para as mudanças /
Educação emocional: relações humanas / Desenvolvimento integral e qualidade / 
Principais mudanças no serviço público.
 Instrutor : Ramon Llongueras Arola

4 -  GRAMÁTICA BÁSICO 
 Datas : 23,30 de outubro / 06,13,, 27 de novembro / 04,11 de dezembro
 Horário : 08h30 às 11h30 (quintas-feiras)
 Carga Horária : 21 horas (07 encontros)
 Vagas : 30
 Conteúdo Programático : Estudo da ortografi a - novo acordo/
Regras de acentuação / Parônimos, homônimos / Colocação pronominal / Concordân-
cia verbal / nominal / Regência verbal / nominal / Pronomes / Uso da Crase / Uso das 
formas de tratamento / Erros de redundância.
 Instrutor : Amanda de Itacarambi Pereira

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

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

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

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

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

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor Do Departamento De Recursos Humanos 
  

 CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 EDITAL Nº 06/2014 
 A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a realização de Concurso Público 
para provimento de cargo efetivo de Agente de Educação Infantil, sob o regime estatu-
tário, para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o disposto neste Edital 
e seus Anexos, nas Leis Municipais nº 12.985, de 28 de junho de 2007 e nº 14.306, de 
03 de julho de 2012 e no Decreto Municipal nº 18.513, de 15 de outubro de 2014, sob 
a responsabilidade técnica da  Cetro Concursos Públicos, Consultoria e Adminis-
tração , doravante denominada  CETRO CONCURSOS .

 I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 1.  O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para provimento de cargo 
vago e daquele que vier a vagar ou ser criado no prazo de validade do presente certa-
me, conforme Capítulo II deste Edital.
 1.1.  Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de convocar os candidatos 
classifi cados, em número estritamente necessário, durante o prazo da validade do Con-
curso Público, desde que haja disponibilidade orçamentária, não havendo, portanto, 
obrigatoriedade do aproveitamento total dos aprovados.
 2.  O candidato aprovado e classifi cado poderá ser convocado para ocupar cargo efe-
tivo na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Campinas, observando as 
necessidades específi cas da Municipalidade e o relevante interesse público.
 2.1.  O candidato empossado deverá prestar serviços no local e horário estabelecidos, 
obedecida à carga horária semanal disponibilizada pela Administração Municipal, po-
dendo esta ocorrer inclusive aos sábados, domingos e/ou feriados.
 2.1.1.  O horário e o local de trabalho podem ser alterados a qualquer momento, de 
acordo com a necessidade e a critério exclusivo do serviço público.
 2.2.  Após a admissão, o servidor estará sujeito ao cumprimento do estágio probatório 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual será apurada a compatibilidade 
do servidor com o cargo ao qual foi empossado, sua adequação, efi ciência, adaptação 
às funções a serem exercidas, podendo ser exonerado, caso não preencha as condições 
exigidas para o exercício do cargo público, conforme estabelecido no §4º do Artigo 
41 da Constituição Federal, no Artigo 15 da Lei Municipal nº 1.399/55 e no Decreto 
Municipal nº 15.514/06.
 3.  A supervisão, a fi scalização e o acompanhamento do Concurso Público serão rea-
lizados pela Comissão Organizadora e Fiscalizadora do certame, indicada pela Pre-
feitura Municipal de Campinas, cujos nomes foram publicados no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas, em 15/10/2014.  

 II - DAS CARACTERÍSTICAS DO CARGO 
 1.  O cargo deste concurso público será regido pelo Regime Jurídico Estatutário, con-
forme informações estabelecidas neste Edital e de acordo com legislação específi ca, 
sendo:
 1.1. Denominação do Cargo:  Agente de Educação Infantil (código: 95130)
 1.2. Salário base:  R$ 1.820,08
 1.3. Número de vagas previstas:  80 (oitenta)
 1.4. Jornada de trabalho:  32 (trinta e duas) horas semanais, sendo 30 (trinta) horas 
em serviço e 2 (duas) horas de formação
 1.5. Pré-requisito/ Escolaridade:  Ensino Médio completo
 1.6. Atribuições do cargo:  Atuar nas Unidades de Educação Infantil, acolhendo, cui-
dando e auxiliando na educação de crianças, em conformidade com a proposta edu-
cacional; promover o contato afetivo e harmonioso entre adulto e a criança; conhecer 
e acompanhar o desenvolvimento das crianças, a forma como vivem, seus progressos 
e difi culdades; subsidiar e orientar as crianças em suas atividades recreativas, de cui-
dados com o corpo e de repouso; zelar pela guarda e conservação do material de 
consumo da Unidade Educacional; acompanhar e orientar as crianças durante as refei-
ções, estimulando-as e auxiliando-as no desenvolvimento de bons hábitos alimentares, 
tomando os devidos cuidados, de acordo com a faixa etária; corresponsabilizar-se pelo 
cuidado, observação e orientação às crianças na aquisição e desenvolvimento de hábi-
tos de higiene; realizar as trocas de fraldas, sempre que necessário; auxiliar as crianças 
nos momentos de banho, escovação de dentes e demais procedimentos de higiene; 
acompanhar as atividades recreativas e o momento de repouso/sono das crianças; co-
laborar na organização da entrada e saída das crianças, do espaço das atividades, do 
material didático e dos eventos em geral; auxiliar no desenvolvimento das atividades 
que favoreçam a aprendizagem e a interação entre as crianças e os adultos; mediar 
e auxiliar na prevenção das situações de confl itos no grupo, visando à integridade 
física e emocional da criança; comunicar a equipe gestora ocorrências envolvendo a 
integridade da criança; responsabilizar-se, em seu horário de trabalho, pelo registro de 
todas as ocorrências e atividades da Unidade Educacional; participar da avaliação e 
planejamento da Unidade Educacional; participar de atividades que visem integrar a 
escola com as famílias e comunidade; executar atividades correlatas e outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade.
 2.  Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas para pessoas com defi ciência, 
de acordo com a legislação pertinente. Os candidatos com defi ciência, que tiverem 
indicado esta condição no momento da inscrição, poderão ser convocados de acordo 
com a legislação pertinente e o exposto nos itens 16 a 26 - Capítulo V deste Edital.
 3  .  Para fi ns de comprovação do pré-requisito exigido no item 1 deste Capítulo, o can-
didato deverá apresentar, no ato da posse, os documentos listados no Anexo I deste 
Edital, fi cando excluído do Concurso Público aquele que não os apresentar.
 3.1  .  A Prefeitura Municipal de Campinas não fornecerá informações por telefone e/ou 
pessoalmente relativas ao pré-requisito legal exigido, bem como sobre as atribuições 
do cargo, devendo o candidato seguir atentamente as especifi cações descritas sobre 
o cargo.
 4.  A jornada semanal de trabalho e o horário a ser cumprido diariamente, serão defi ni-
dos conforme exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal de Campinas, em reunião 
de preenchimento de vagas e posteriormente, pela Secretaria Municipal de Educação.
 5.  Conforme incisos XVI, XVII e §10 do artigo 37 da Constituição Federal, NÃO será 
permitido o acúmulo do cargo informado neste Edital com qualquer outro cargo ou 
emprego público.
 5.1.  De acordo com o inciso XVII do artigo 37 da Constituição Federal, o acúmulo 
estende-se a cargos, empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público, mesmo que não seja no regime estatutá-
rio, incluindo ainda, aposentadorias recebidas de órgãos públicos.
 5.2.  A inobservância das disposições referentes a acúmulo importará responsabilidade 
administrativa do servidor. 

 III - DOS REQUISITOS PARA OS CARGOS 
 1.  Além do pré-requisito citado no Capítulo II, o candidato deverá atender, cumulati-
vamente, no ato da posse no cargo, aos seguintes requisitos:
 1.1.  Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar ampa-
rado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12 da Constituição 
Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil por 
meio do Decreto nº 3927/01;
 1.2.  Gozar dos direitos políticos;
 1.3.  Haver cumprido as obrigações eleitorais;
 1.4.  Haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do 
sexo masculino;
 1.5.  Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 69 (sessenta e 



17Campinas, segunda-feira, 20 de outubro de 2014 Diário Ofi cial do Município de Campinas

nove) anos no momento da posse;
 1.6.  Não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integral-
mente as penas cominadas;
 1.7.  Não ter sido demitido/ exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por justa 
causa, em decorrência de processo administrativo disciplinar ou, ainda, após avaliação 
da Comissão Permanente de Estágio Probatório;
 1.8.  Não ter sido demitido de órgãos conveniados com a Prefeitura de Campinas, em 
decorrência de processo administrativo disciplinar, enquanto prestava serviços na Pre-
feitura Municipal de Campinas;
 1.9.  Não ter sofrido sanção disciplinar, nos últimos 05 (cinco) anos, na Prefeitura 
Municipal de Campinas;
 1.10.  Não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, res-
ponsável por atos julgados irregulares por decisão defi nitiva do Tribunal de Contas 
da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, 
ainda, do Conselho de Contas do Município; punido, em decisão da qual não caiba 
recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público 
de qualquer esfera do governo; condenado em processo criminal por prática de crimes 
contra a Administração Pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do 
Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16/06/86, e na Lei nº 8.429, de 02/06/92;
 1.11.  Não ter acúmulo ilegal de cargos e/ou empregos públicos, conforme estabelecem 
os incisos XVI, XVII e §10 do art. 37 da Constituição Federal e o item 5, Capítulo II, 
deste Edital.
 2.  Os candidatos deverão apresentar, no ato da posse, os documentos listados no Ane-
xo I, além de outros documentos que forem exigidos pela Prefeitura Municipal de 
Campinas em razão de regulamentação municipal.
 2.1.  No ato da posse, todos os requisitos especifi cados no Capítulo II, bem como os 
descritos no item 1 deste Capítulo, deverão ser comprovados mediante apresentação 
de documento original juntamente com fotocópia, sendo excluído do concurso aquele 
que não os apresentar.

 IV - DOS BENEFÍCIOS 
 1.  A Prefeitura Municipal de Campinas oferece os seguintes benefícios aos seus ser-
vidores:
 1.1.  Auxílio Refeição/Alimentação,  para os servidores com carga horária igual ou 
superior a 20 (vinte) horas semanais, no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) 
mensais;
 1.1.1.  O Auxílio Refeição somente é devido no mês seguinte ao da admissão e seu 
respectivo valor refere-se ao mês vigente.
 1.2.  Vale-Transporte  aos servidores municipais, nos seguintes moldes:
 a)  O Vale-Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do 
município de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% (três por cento) dos 
vencimentos;
 b)  A concessão do Vale-Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.

 V - DAS INSCRIÇÕES 
 1.  As inscrições serão efetuadas, exclusivamente via internet, por meio do endereço 
eletrônico www.cetroconcursos.org.br, no período de  20 de outubro a 11 de novem-
bro de 2014,  iniciando-se  às 10h  do dia 20 de outubro de 2014  e encerrando-se, im-
preterivelmente,  às 23h59min  do dia 11 de novembro de 2014. 
 1.1.  Todas as dúvidas referentes às inscrições (prazos, datas, sistema de inscrição etc) 
deverão ser esclarecidas  exclusivament e junto à empresa, por e-mail (sac@cetrocon-
cursos.org.br) e/ou por telefone: (11) 3146.2777.
 1.2.  O valor da inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais).
 2.  Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certifi car-
-se de que preenche todos os pré-requisitos exigidos neste Edital e seus Anexos, bem 
como deverá tomar conhecimento de todas as atribuições inerentes ao cargo de Agente 
de Educação Infantil.
 3.  A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e aceitação formal das nor-
mas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, dos quais não poderá alegar 
desconhecimento.
 4.  Não haverá restituição total ou parcial do valor da taxa de inscrição, seja qual for 
o motivo alegado.
 5.  Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, com o valor correspondente, por meio de boleto bancário, emitido pela in-
ternet, até data do seu vencimento.
 5.1.  O boleto bancário, para os candidatos inscritos de acordo com o prazo estabeleci-
do no item 1 deste Capítulo, estará disponível para impressão no endereço eletrônico 
da  Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br),  até às  15h  do dia  12/11/2014. 
 5.2.  Não será aceita inscrição fora do prazo estabelecido.
 6.  Não será aceito pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição, exceto nos 
casos previstos na Lei Municipal no 13.550/09, que dispõe sobre a isenção desse pa-
gamento às pessoas doadoras de sangue.
 7.  Os candidatos doadores de sangue deverão realizar a inscrição pela internet, confor-
me especifi cações dos itens 13 a 15 deste capítulo.
 8.  As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, dispondo a Prefeitura Municipal de Campinas e a Cetro Concursos do 
direito de excluir deste concurso aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem 
como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente, sob pena de praticar o crime previsto no artigo 299 do Código Penal, 
além da responsabilidade civil pelos eventuais prejuízos que causou ou vier a causar à 
Prefeitura Municipal de Campinas.
 9.  No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes dos pré-requisitos e das 
exigências contidas neste Edital. No entanto, será automaticamente eliminado do con-
curso aquele que não os apresentar por ocasião do ato de sua posse na Prefeitura 
Municipal de Campinas, sendo declarada nula a sua nomeação e todos os atos dela 
decorrentes, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
 9.1.  As informações fornecidas no formulário de inscrição, referentes a endereço, data 
de nascimento e número de fi lhos menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente incapa-
zes ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente, também deverão ser 
comprovadas no ato da posse no cargo.

 Procedimentos para as inscrições 
 10.  Antes de acessar o formulário de inscrição, o candidato deverá ler atentamente 
este Edital e seus Anexos, que serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ce-
troconcursos.org.br e, após isso, preencher o formulário de inscrição e emitir o boleto 
bancário para pagamento da taxa correspondente.
 10.1.  É necessário que o candidato verifi que atentamente, no item 5 deste Capítulo, o 
horário limite para impressão do boleto bancário.
 10.2.  O candidato deverá pagar a taxa de inscrição somente na rede bancária de com-
pensação (qualquer banco) ou via internet, através de pagamento do boleto bancário.

 10.3.  NÃO SERÁ   ACEITO PAGAMENTO  efetuadoem  CASAS LOTÉRICAS , su-
permercados, correio, por depósito em caixa eletrônico, agendamento, transferência 
eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, ou por qualquer outro meio que não os especifi cados neste Edital.
 10.4.  O pagamento do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou 
cheque do próprio candidato. O pagamento efetuado em cheque somente será consi-
derado quitado após sua compensação e, caso haja devolução do cheque por qualquer 
motivo, a inscrição será considerada sem efeito.
 10.5.  O candidato deverá atentar ao horário de funcionamento bancário para pagamen-
to do boleto, que deverá ser efetuado até o dia  12 de novembro de 2014 .
 10.5.1.  O pagamento realizado fora do período estabelecido não será considerado e o 
valor da taxa de inscrição não será devolvido.
 11.  O deferimento da inscrição dependerá do correto e completo preenchimento do 
formulário de inscrição e do pagamento da respectiva taxa, no prazo estabelecido.
 12.  A Prefeitura Municipal de Campinas e a Cetro Concursos não se responsabilizarão 
por solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos compu-
tadores, falhas ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Ademais, não 
se responsabilizam, tampouco reembolsarão candidatos por informações bancárias er-
rôneas, advindas de crimes cibernéticos, em especial aquelas que se referem à linha 
digitável e código de barras do boleto bancário, que resulte em ausência de compen-
sação bancária. 
 12.1.  O candidato, antes de efetuar o pagamento de sua inscrição, deverá conferir o 
código de barras gerado na tela do computador, com o código de barras do boleto im-
presso, pois, em caso de divergência nos números, o pagamento não será considerado 
pela Cetro Concursos e a inscrição não será efetivada.
 12.1.1 . Caso ocorra a divergência informada no item anterior, deverá o candidato pa-
gar o boleto através do número do código de barras gerado na tela do computador.
 12.2 . As inscrições devem ser feitas com antecedência, evitando o possível conges-
tionamento de comunicação no endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br, nos 
últimos dias de inscrição.

 Inscrições - Exclusivo aos doadores de sangue 
 13.  O candidato que desejar se inscrever, obtendo o benefício da isenção de pagamen-
to da taxa de inscrição, em função da Lei Municipal nº 13.550/09, deverá proceder da 
seguinte forma:
 13.1.  Efetuar sua inscrição pela internet no período de  20 a   24 de outubro de 2014  no 
endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br;
 13.2.  Enviar por meio de SEDEX, à Cetro Concursos - aos cuidados do Departamento 
de Planejamento de Concursos - Av. Paulista, 2001, 13º andar - São Paulo - SP - CEP: 
01311-300, REF. CAMPINAS / AGENTE EDUCAÇÃO INFANTIL - ISENÇÃO, im-
preterivelmente, até o dia 27/10/2014, a seguinte documentação:
 a)  Formulário, que será disponibilizado após a solicitação da inscrição como isento, 
conforme consta no Anexo II, corretamente preenchido e assinado;
 b)  Cópias autenticadas de, no mínimo, 03 (três) comprovantes de doação de sangue 
(sem rasuras ou emendas), sendo uma cópia de cada comprovante, datados do período 
de 18 (dezoito) meses antecedentes à data limite para inscrição como isento, ou seja, 
relativas ao período de  24 de abril de 2013 a 24 de outubro de 2014 .
 13.3.  Para efeito do prazo estipulado no subitem 13.2. deste capítulo, será considerada 
a data de postagem fi xada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
 14.  Será indeferida a concessão do benefício de isenção de pagamento da taxa de 
inscrição ao candidato que não atender a todos os procedimentos descritos no item 13.

 15.  Ao término da apreciação dos requerimentos de solicitação para isenção do paga-
mento da taxa de inscrição e dos respectivos documentos, o resultado das análises (de-
ferimento ou indeferimento), será publicado em Diário Ofi cial do Município de Cam-
pinas e divulgado por meio de consulta individualizada no endereço eletrônico www.
cetroconcursos.org.br, conforme cronograma disponibilizado ao fi nal deste Edital.
 15.1.  É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do resultado das análises 
das respectivas solicitações.
 15.2.  Caso a solicitação tenha sido deferida, o candidato deverá acessar o endereço 
eletrônico da CETRO CONCURSOS - www.cetroconcursos.org.br e imprimir o com-
provante de inscrição de candidato isento.
 15.3.  Caso a solicitação tenha sido indeferida, o candidato poderá garantir a sua parti-
cipação no Concurso Público, acessando o endereço eletrônico www.cetroconcursos.
org.br, gerando o boleto e efetuando o pagamento da taxa de inscrição, conforme ins-
truções disponibilizadas na forma estabelecida nos itens 10 a 12 deste capítulo.
 15.3.1.  O candidato que não proceder como estabelece o subitem 15.3., não terá a 
inscrição efetivada.

 Candidatos com deficiência 
 16.  De acordo com a legislação pertinente, as pessoas com defi ciência poderão partici-
par deste Concurso Público desde que todas as atribuições do cargo sejam compatíveis 
com a sua defi ciência. Para tanto, será reservado a elas o percentual de 5% (cinco por 
cento) das vagas existentes e das que vierem a existir ou serem criadas no prazo de 
validade do certame, obedecendo-se a legislação pertinente.
 16.1.  Para cálculo do número de vagas, serão desprezadas as frações inferiores a 0,5 
(cinco décimos), respeitando-se o critério de aproximação para o número inteiro sub-
seqüente, das frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).
 17.  Conforme previsto na legislação federal vigente, as pessoas com defi ciência, res-
guardadas as condições especiais previstas nos Decretos Federais nº 3.298/99 e nº 
5.296/04, participarão do certame  em igualdade de condições com os demais candi-
datos  no que se refere ao conteúdo das provas, à forma de avaliação e aos critérios de 
aprovação e ao horário e local de aplicação da prova.
 17.1.  Atendendo o estabelecido na legislação pertinente, todos os candidatos inscritos 
como defi cientes e devidamente aprovados, conforme normas descritas neste Edital 
do Concurso Público e no Decreto Federal, serão listados em relação separada a dos 
demais candidatos, no resultado fi nal do concurso.
 17.2.  O resultado fi nal do Concurso Público é a Classifi cação Final, que será publicada 
no Diário Ofi cial do Município, conforme cronograma previsto, disponibilizado ao 
fi nal deste Edital.
 18.  Serão consideradas pessoas com defi ciência aquelas que se enquadrarem nas cate-
gorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99, alterado pelo 
Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/04:
Art. 4º. É considerada pessoa com defi ciência a que se enquadra nas seguintes cate-
gorias:
 a)  defi ciência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do cor-
po humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob 
a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetrapare-
sia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 
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membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou ad-
quirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi culdades para o 
desempenho de funções;
 b)  defi ciência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hze 
3.000Hz; 
 c)  defi ciência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que signifi ca acuidade visu-
al entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; 
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
 d)  defi ciência mental: funcionamento intelectual signifi cativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
 e)  defi ciência múltipla - associação de duas ou mais defi ciências.
 18.1.  Não serão considerados como defi ciência os distúrbios passíveis de correção.
 19.  Antes de efetuar sua inscrição, o candidato com defi ciência deverá observar as 
atribuições para o cargo, constantes no Capítulo II deste Edital, as quais deverá ter 
plenas condições de cumprir, independentemente da sua defi ciência.
 19.1.  Caso o candidato necessite de condições especiais para a realização da Prova 
Objetiva, deverá informar esta condição na fi cha de inscrição, para que a Cetro Con-
cursos possa analisar e/ou atender a solicitação.
 20.  Os candidatos com defi ciência deverão enviar, impreterivelmente, até o dia 
12/11/2014, por meio de SEDEX, endereçado à Cetro Concursos - aos cuidados do 
Departamento de Planejamento de Concursos - Av. Paulista, 2001, 13º andar - São 
Paulo - SP - CEP: 01311-300, a seguinte documentação:
a) laudo médico, original ou autenticado, de preferência de órgão público ofi cial, ex-
pedido no prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores à data limite para o término 
das inscrições, que ateste a espécie e o grau ou nível da defi ciência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doença - CID, 
bem como a provável causa da defi ciência, inclusive para assegurar previsão de adap-
tação de sua prova;
b) requerimento (Anexo III) com a especifi cação da necessidade especial do candidato 
e, se for o caso, solicitação de prova em Braille, fonte ampliada, Linguagem Libras 
ou condição diferenciada para realização da prova, com justifi cativa acompanhada de 
parecer emitido por especialista da área de sua defi ciência.
 20.1.  O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso e não 
será devolvido.
 20.2.  O não recebimento dos documentos conforme estabelecido nas alíneas "a" e "b" 
deste item, durante o período de inscrição, acarretará o indeferimento da inscrição 
como candidato com defi ciência e, conseqüentemente:
 a)  o nome do candidato não constará na listagem de pessoas com defi ciência;
 b)  não haverá preparação de prova especial, mesmo que solicitada na fi cha de inscri-
ção.
 20.3.  Para efeito do prazo estipulado neste item, será considerada a data de postagem 
fi xada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
 21.  Os candidatos defi cientes visuais (cegos) deverão identifi car sua condição, indi-
cando na fi cha de inscrição se desejam realizar a Prova Objetiva com o auxílio de um 
ledor, indicado pela Cetro Concursos, ou se preferem que a mesma seja confeccionada 
em Braille.
 21.1.  No caso de utilização de ledor, este transcreverá as respostas para o candida-
to, não podendo a Prefeitura Municipal de Campinas e/ou a Cetro Concursos serem 
responsabilizados, posteriormente, por qualquer alegação, por parte do candidato, de 
eventuais erros de transcrição provocados pelo ledor.
 21.2.  No caso de Prova Objetiva no sistema Braille, as respostas deverão ser transcri-
tas também em Braille e os candidatos deverão levar, para esse fi m, no dia da aplica-
ção da prova, reglete e punção.
 21.3.  Aos defi cientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com ta-
manho de letra correspondente a corpo 24, desde que solicitada no ato da inscrição.
 22.  Aos candidatos defi cientes auditivos (surdos) será oferecido intérprete de Libras, 
indicado pela Cetro Concursos, desde que solicitado no ato da inscrição.
 23.  Os candidatos com defi ciência, habilitados na Prova Objetiva, serão submetidos à 
avaliação pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, logo após 
a homologação do Concurso Público.
 23.1.  A Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, observando as in-
formações prestadas pelo candidato no ato da inscrição e em exame físico específi co, 
emitirá parecer conclusivo sobre a condição de existência de defi ciência, defi nida pelo 
Decreto Federal nº 5296, de 02/12/04.
 23.2.  O candidato que não comparecer na data e horário para avaliação pela Junta 
Médica Ofi cial, não terá a reserva legal confi rmada, devendo, neste caso, aguardar 
convocação para reunião de preenchimento de vagas, observando-se a sua classifi ca-
ção na listagem geral de candidatos habilitados.
 23.3.  Caso a Junta Médica conclua pela ausência de defi ciência, o candidato não terá 
a reserva legal de vaga confi rmada, devendo, neste caso, aguardar convocação para 
reunião de preenchimento de vagas, observando-se a sua classifi cação na listagem 
geral de candidatos habilitados.
 23.4.  Caso a conclusão seja pela condição de candidato com defi ciência, o mesmo 
terá a reserva legal de vaga confi rmada e deverá aguardar, juntamente com os outros 
candidatos, a convocação para reunião de preenchimento de vagas, a ser publicada no 
Diário Ofi cial do Município.
 23.5.  Após a reunião de preenchimento de vagas, o candidato com defi ciência rea-
lizará, como os demais candidatos, o exame médico admissional, que avaliará sua 
capacidade laborativa para o desempenho de todas as atribuições inerentes ao cargo 
de Agente de Educação Infantil, devendo ter plenas condições físicas de realizar todas 
as atividades descritas no item 1.6, Capítulo II, deste Edital. 
 23.5.1.  A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se no direito de indicar o local 
de trabalho ao candidato, ou ainda, de remanejar o servidor após sua nomeação, para 
outra unidade de trabalho, caso o local inicial não possua condições de acessibilidade 
adequadas à sua defi ciência.
 23.5.2.  O eventual remanejamento citado no item anterior, não alterará as atribuições 
específi cas do cargo, devendo estas serem cumpridas em sua integralidade.

 24.  As defi ciências dos candidatos, admitindo-se o uso de equipamentos, adaptações, 
meios ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições 
especifi cadas para o cargo, sob pena de exclusão do Concurso Público.
 25.  A defi ciência do candidato não poderá ser apresentada como motivo para justifi car 
a concessão de readaptação do cargo ou para a aposentadoria por invalidez.
 26.  Conforme determina o artigo 42 do Decreto Federal nº 3.298/99, a publicação do 
resultado fi nal do certame será feita em duas listagens, contendo, a primeira, a pontu-
ação de todos os candidatos classifi cados, inclusive a dos candidatos com defi ciência, 
e a segunda, somente a pontuação desses últimos.

 VI - DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 1.  O candidato poderá obter as informações sobre sua inscrição no Concurso Público 
por meio do endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br.
 2.  Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e 
CPF, deverão ser corrigidos somente no dia da Prova Objetiva, em formulário especí-
fi co. Os demais dados poderão ser corrigidos através do endereço eletrônico da Cetro 
Concursos (www.cetroconcursos.org.br). 
 2.1.  Caso haja inexatidão na informação relativa à indicação do cargo para a qual o 
candidato concorre e/ou condição de pessoa com defi ciência, o candidato deverá en-
trar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Cetro Concur-
sos, pelo telefone (11) 3146.2777, das 8h00 às 17h00, nos dias úteis, com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das etapas do certame.
 3.  No dia da realização das etapas do certame, na hipótese do candidato não constar 
das listagens ofi ciais relativas aos locais estabelecidos em edital de convocação, a Ce-
tro Concursos procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento 
de formulário específi co, mediante a apresentação do comprovante de inscrição, com-
provante de pagamento e do documento ofi cial e original de identidade do candidato.
 3.1.  A inclusão de que trata o item 3 será realizada de forma condicional e será confi r-
mada pela Cetro Concursos na fase de julgamento das etapas do certame, com o intuito 
de se verifi car a pertinência da referida inclusão.
 3.1.1.  Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 3, a mesma será 
automaticamente cancelada sem direito à reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
 4.  É de responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à sua 
inscrição.

 VII - DAS ETAPAS DO CONCURSO 
 1.  O Concurso será composto de:
 1.1.  Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classifi catório;
 1.2.  Prova de Títulos, de caráter classifi catório.
 2.  O conteúdo programático para a Prova Objetiva encontra-se no Anexo IV deste 
Edital.
 2.1.  A Prefeitura Municipal de Campinas e a Cetro Concursos não fornecerão, indica-
rão e nem se responsabilizarão por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publi-
cações referentes a este Concurso Público, sendo de responsabilidade do candidato a 
escolha e busca do material de estudo.
 3.  Todas as etapas do Concurso Público serão realizadas, exclusivamente, na cidade de 
Campinas, em locais, datas e horários a serem comunicados oportunamente, por meio 
de publicação de edital de convocação no Diário Ofi cial do Município e no endereço 
eletrônico www.cetroconcursos.org.br.
 3.1.  É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes 
à realização das etapas do certame.
 3.2.  O Diário Ofi cial do Município de Campinas é acessado pelo endereço eletrônico: 
www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 4.  A Prefeitura Municipal de Campinas não fornecerá informações, por telefone ou 
pessoalmente, sobre data, local e horário de qualquer uma das etapas do Concurso 
Público, bem como sobre as demais informações constantes neste edital.
 5.  Não será permitida a prestação das etapas do Concurso Público fora do local, data e 
horário, previamente designados.
 6.  Não haverá segunda chamada ou vista de prova e/ou documentos considerados 
sigilosos.
 7.  O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das etapas 
deste certame com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário previsto 
para o fechamento dos portões, munido de caneta esferográfi ca de tinta preta ou azul, 
de documento ofi cial e original de identidade, contendo fotografi a e assinatura, além 
do comprovante de inscrição.
 7.1.  Serão considerados documentos ofi ciais de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Iden-
tifi cação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fi scaliza-
dores de exercício profi ssional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; Certifi cado de 
Reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas 
por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho 
e Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).
 7.2.  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns, protocolos, 
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Boletim de Ocorrência, Carteira Nacional 
de Habilitação emitida anteriormente à Lei 9.503/97, carteira de estudante, crachás, 
identidade funcional de natureza privada.
 7.3.  Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenti-
cadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.
 7.4.  Os documentos não poderão ter rasuras e deverão estar em perfeitas condições, de 
forma a permitir, com clareza, a identifi cação do candidato e sua assinatura.
 8.  Será excluído do Concurso Público, o candidato que:
 a)  chegar após o horário limite fi xado para a entrada dos candidatos nos locais de re-
alização de qualquer uma das etapas, ou comparecer em local diferente do designado 
na convocação ofi cial;
 b)  não comparecer ao local indicado, seja qual for o motivo alegado;
 c)  não apresentar o documento de identidade exigido;
 d)  agir com descortesia em relação aos membros da equipe de fi scalização, assim 
como proceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidade necessárias à realização 
de qualquer uma das etapas;
 e)  ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal, ou antes de decorri-
das 02 (duas) horas do início da prova;
 f)  lançar mão de meios ilícitos para a execução das etapas;
 g)  utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, tele-
fones celulares, agendas eletrônicas, BIP, pager, walkman, MP3 ou qualquer tipo de 
consulta durante as provas;
 h)  não devolver integralmente o material solicitado;
 i)  for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada, 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 j)  utilizar-se de boné/chapéu ou de qualquer outro material que não seja o estritamente 
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necessário;
 k)  descumprir qualquer das instruções relativas a cada etapa do certame;
 l)  não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos.
 8.1.  Também será excluído do certame o candidato que permitir o funcionamento de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das etapas do Concurso 
Público, mesmo que este esteja acondicionado em embalagem fornecida para a guarda 
de pertences.
 8.2 . Ao ingressar no local de realização das etapas, o candidato deverá, obrigatoria-
mente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, in-
cluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso. O uso de quaisquer 
funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, re-
ceptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, 
tablet, relógio digital com receptor, resultará na exclusão do candidato do certame, 
mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança distribuído pelo fi scal.
 9 . Durante a realização do Concurso Público, não será permitida a permanência de 
acompanhantes nos locais designados. 
 9.1 . Será aberta exceção para candidatas lactantes. Neste caso, será necessária a pre-
sença de acompanhante, que fi cará em dependência indicada pela coordenação do 
certame e será responsável pela guarda da criança lactente.
 9.2.  O acompanhante responsável pela criança também deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação, e se submeterá às normas e orientações da equipe de 
fi scalização, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular.
 9.3.  Caso não haja a presença de acompanhante responsável pela criança lactente, a 
candidata não realizará a respectiva etapa do Concurso Público, fi cando, automatica-
mente, excluída do certame.
 9.4.  Não haverá compensação do período utilizado para a amamentação no tempo de 
duração da Prova de Conhecimentos, assim como não será permitida a presença de 
crianças não lactentes com os acompanhantes.
 9.4.1.  Caso haja crianças não lactentes junto com o acompanhante, este deverá retirar-
-se do local de realização das etapas, antes do fechamento dos portões, sob pena de 
exclusão da candidata.
 10.  Durante a realização das etapas do certame, o candidato que desejar ir ao banheiro 
deverá solicitar ao fi scal da sala sua saída e este designará um fi scal volante para 
acompanhá-lo no deslocamento, devendo o candidato manter-se em silêncio durante 
todo o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, 
ser submetido a revista por meio de detector de metais.
 10.1.  Na situação descrita no item 10, caso o candidato esteja portando qualquer tipo 
de equipamento eletrônico, será automaticamente eliminado do concurso.
 11.  As despesas decorrentes de alojamento, alimentação ou transporte para a participa-
ção nas etapas e procedimentos do Concurso Público, correrão por conta dos candida-
tos, os quais não terão direito a ressarcimento de quaisquer custos.

 VIII - DA PROVA OBJETIVA  
 1.  A Prova Objetiva está  prevista  para o dia  07 de dezembro de 2014 .
 1.1.  Esta data poderá ser alterada a qualquer momento e só estará confi rmada após a 
publicação do edital de convocação no Diário Ofi cial do Município,  prevista  para o 
dia  28 de novembro de 2014. 
 1.2.  Não serão fornecidas informações, por telefone ou pessoalmente, sobre data, local 
e horário da prova.
 2.  Os candidatos deverão acompanhar a convocação ofi cial para a Prova Objetiva, 
que será publicada no Diário Ofi cial do Município, podendo também, ser consultada 
através do endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br.  
 2.1.  Os candidatos receberão como complemento, informações através do e-mail ca-
dastrado na sua fi cha de inscrição.
 2.2.  O envio do e-mail tem apenas caráter auxiliar na informação ao candidato, não 
sendo aceita a alegação do não recebimento como justifi cativa de ausência ou do com-
parecimento em data, local ou horários incorretos.
 3.  A Prova Objetiva será composta de 60 (sessenta) questões do tipo múltipla escolha, 
divididas por áreas de conhecimento e conforme conteúdo programático constante no 
Anexo IV deste Edital, sendo:
 a)  10 (dez) questões sobre Língua Portuguesa;
 b)  07 (sete) questões sobre Matemática/Raciocínio Lógico;
 c)  08 (oito) questões sobre Conhecimentos Gerais;
 d)  35 (trinta e cinco) questões sobre Conhecimentos Específi cos.
 4.  A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos e cada 
questão valerá 1 (um) ponto.
 4.1.  As questões serão compostas por quatro alternativas, sendo somente uma correta.
 5.  A Prova Objetiva terá duração prevista de 04 (quatro) horas contadas a partir de seu 
efetivo início, incluindo-se aí o tempo necessário para transcrição das respostas do 
caderno de questões para a folha ótica de respostas.

 REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 6.  No dia da Prova Objetiva, após assinar a lista de presença na sala de prova, o can-
didato receberá do fi scal a folha de respostas.
 6.1.  O candidato deverá conferir as informações existentes na folha de respostas da 
Prova Objetiva (documento que será utilizado para a correção eletrônica e que identi-
fi ca o candidato) e assinar seu nome em local apropriado, visando ao cumprimento do 
parágrafo único do Artigo 13 da Lei Municipal nº 14.306/12.
 6.2.  Caso o candidato identifi que erros durante a conferência das informações contidas 
na folha de respostas da Prova Objetiva, estes devem ser informados ao fi scal de sala.
 6.3.  A Prova Objetiva terá correção eletrônica, sendo obrigatória a identifi cação e as-
sinatura do candidato no campo específi co da folha de respostas.
 6.4.  O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfi ca de tinta preta ou 
azul, as respostas da Prova Objetiva para a folha de respostas, que será o único docu-
mento válido para a correção eletrônica.
 6.5.  O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candi-
dato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específi cas nela con-
tidas.
 6.5.1.  Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
 6.6.  Não poderá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, pois estas poderão ser identifi cadas pelas leitoras óticas, prejudicando o 
desempenho do candidato.
 6.7.  Será atribuída nota zero à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao 
gabarito ofi cial ou que contiver mais de 01 (uma) ou nenhuma resposta assinalada, 
emenda ou rasura  .  
 7.  Por motivo de segurança, serão adotados os procedimentos a seguir:
 7.1.  Após ser identifi cado, o candidato não poderá retirar-se da sala sem autorização e 
acompanhamento da fi scalização;
 7.2.  Somente após 02 (duas) horas do início da prova, o candidato poderá entregar 
a folha de respostas e o caderno de questões para retirar-se da sala. O candidato que 

insistir em sair, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar termo de ocorrência, 
declarando sua desistência do Concurso Público, o que será lavrado pelo coordenador 
do local, passando à condição de excluído do certame; 
 7.3.  Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fi scal de sala, a 
sua folha de respostas e o caderno de questões personalizado e não poderá permanecer 
no local de realização das etapas, bem como não poderá utilizar o sanitário, após a 
entrega do material.
 7.3.1.  A folha de respostas não poderá ser entregue em branco.
 7.4.  A Prova Objetiva estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.
cetroconcursos.org.br, juntamente com o gabarito.
 8.  Durante a realização da Prova Objetiva, terá sua prova anulada e será, automatica-
mente, excluído do Concurso Público o candidato que:
 a)  for surpreendido comunicando-se com outro candidato durante a execução da pro-
va;
 b)  utilizar-se de máquinas de calcular e/ou equipamento similar e/ou que se comunicar 
com outro candidato;
 c)  fi zer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não 
o permitido;
 d)  recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua 
realização;
 e)  afastar-se da sala, durante a realização da prova, sem o acompanhamento de fi scal;
 f)  ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
 g)  descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na folha de respostas;
 h)  utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 
ou de terceiros.

 DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
 9.  Para fi m de aprovação nesta etapa, o candidato deverá atingir a pontuação mínima 
de 30 (trinta) pontos, ou seja, ter obtido 50% de acertos na Prova Objetiva.
 9.1.  A nota mínima disposta no item anterior valerá para todos os candidatos, inclusive 
para os defi cientes, que concorrem ao Concurso Público em igualdade de condições 
com os demais candidatos, assim como determina o Art. 41 do Decreto Federal nº 
3.298/99.
 10.  O candidato que obtiver pontuação inferior a 50% da Prova Objetiva será reprova-
do neste Concurso Público e estará, automaticamente, excluído do certame.
 11.  Os gabaritos e a nota da Prova Objetiva, juntamente com a pontuação dos títulos 
(conforme critérios estabelecidos no Capítulo IX), serão publicados no Diário Ofi cial 
do Município de Campinas, conforme cronograma previsto, disponibilizado ao fi nal 
deste Edital.  

 IX - DA PROVA DE TÍTULOS 
 1.  A Prova de Títulos terá caráter classifi catório. 
 1.1.  O candidato que não possuir os títulos descritos neste Capítulo não será elimina-
do, fi cando somente com a nota obtida na Prova Objetiva.
 1.2.  Apenas serão analisados os títulos dos candidatos que atingirem a pontuação mí-
nima na Prova Objetiva, conforme estabelecido no item 9 - Capítulo VIII deste Edital. 
 2.  Serão considerados "Títulos": 
 a)  CURSOS relacionados ao cargo, conforme descrito no item 3 e na Tabela 1 deste 
Capítulo;
 b)  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, conforme item 4 e Tabela 2 deste Capítulo.
 2.1.  Somente serão considerados os títulos referentes aos últimos 5 (cinco) anos, ou 
seja, relativos ao período de 2009 a 2014 e desde que estejam de acordo com todos os 
critérios descritos neste Capítulo.
 3.  Os títulos referentes a CURSOS somente serão pontuados se atenderem, simultane-
amente, aos seguintes critérios: 
 3.1.  Curso totalmente presencial;
 3.2.  Cursos com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas;
 3.3.  Cursos com certifi cados de conclusão emitidos com as seguintes nomenclaturas:
 a)  Auxiliar de Creche
 b)  Berçarista
 c)  Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
 d)  Cuidador de Criança
 e)  Cuidador Infantil
 f)  Educador Assistente
 g)  Educador Infantil
 h)  Pajem
 3.4.  Os cursos que não atenderem simultaneamente aos três critérios descritos neste 
item e no item 2 deste Capítulo serão desconsiderados.
 3.4.1.  Não serão avaliados cursos de Magistério e/ou de Graduação, Especialização, 
Mestrado, Doutorado, em qualquer área.
 4.  Os títulos referentes à EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL somente serão pontuados 
se atenderem, simultaneamente, aos seguintes critérios: 
 4.1.  Experiência Profi ssional  de, no mínimo, 1(um) ano ininterrupto de trabalho 
em órgãos públicos ou instituições privadas; 
 4.2.  Experiência Profi ssional cuja denominação, constante no documento enviado, 
contemple uma das seguintes nomenclaturas: 
 a)  Agente de Desenvolvimento ou de Educação Infantil
 b)  Agente de Educação ou Agente Educacional
 c)  Atendente de Educação Infantil
 d)  Assistente de Educação ou Assistente de Educação Infantil
 e)  Auxiliar de Classe
 f)  Auxiliar de Educação ou de Educação Infantil
 g)  Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
 h)  Auxiliar da Primeira Infância
 i)  Auxiliar de Recreação
 j)  Auxiliar de Sala
 k)  Auxiliar Infantil
 l)  Cuidador Infantil
 m)  Monitor de Desenvolvimento Infantil
 n)  Monitor de - Educação/Educação Infantil/Escolar/de Creche
 o)  Pajem
 4.2.1.  Caso o candidato tenha a experiência profi ssional na área de atuação, conforme 
os critérios estabelecidos neste Capítulo, mas em cargo cuja nomenclatura difere das 
listadas nas alíneas do subitem 4.2, o mesmo poderá enviar a documentação, desde 
que comprove, no documento apresentado, que o cargo tenha atribuições e atividades 
compatíveis e equivalentes com as atribuições descritas no item 1.6 - Capítulo II deste 
Edital, referentes ao cargo objeto deste Concurso Público.
 4.2.2 . A documentação, comprovando tal equivalência e compatibilidade, deverá ser 
emitida pelo empregador (instituição pública ou privada).
 4.2.3.  Não serão considerados cargos de Professores ou outros cargos da carreira do 
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Magistério como títulos relacionados à experiência profi ssional.
 4.2.4 . Caberá exclusivamente à banca examinadora da Cetro Concursos analisar e 
verifi car se as atribuições da documentação enviada são compatíveis com as do cargo 
de Agente de Educação Infantil.
 4.2.4.1.  A pontuação referente à experiência profi ssional somente será concedida se 
todos os critérios defi nidos neste Capítulo forem atendidos pelo candidato.
 4.3.  Os títulos que não atenderem aos critérios descritos serão desconsiderados.
 5.  A etapa da análise dos títulos terá caráter classifi catório, com valoração máxima de 
40 (quarenta) pontos, em conformidade com os critérios de valores determinados nas 
tabelas abaixo:

TABELA 1 - CURSOS TOTALMENTE PRESENCIAIS
CARGA HORÁRIA DO CURSO PRESENCIAL PONTUAÇÃO DE CADA TÍTULO

MÍNIMO DE 40 (QUARENTA) HORAS 4 (QUATRO) PONTOS
DE 41 (QUARENTA E UMA) A 80 (OITENTA) HORAS 8 (OITO) PONTOS

DE 81 (OITENTA E UMA) A 120 (CENTO E VINTE) HORAS 12 (DOZE) PONTOS
SUPERIOR A 120 (CENTO E VINTE) HORAS 20 (VINTE) PONTOS

PONTUAÇÃO MÁXIMA - CURSOS 20 (VINTE) PONTOS
OBSERVAÇÃO: SOMENTE SERÃO PONTUADOS OS CURSOS TOTALMENTE PRESENCIAIS, LISTADOS 

CONFORME ITEM 3 E ENTREGUES DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ITEM 6 DESTE CAPÍ-
TULO.

TABELA 2 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS
TEMPO DE EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO PONTUAÇÃO DO TÍTULO

MÍNIMO DE 01 (UM) ANO 5 (CINCO) PONTOS
DE 1 (UM) ANO E 1 (UM) DIA ATÉ 2(DOIS ANOS) 10 (DEZ) PONTOS

ACIMA DE 2 (DOIS) ANOS E 1 (UM) DIA 20 (VINTE) PONTOS
PONTUAÇÃO MÁXIMA - EXPERIÊNCIA 20 (VINTE) PONTOS

OBSERVAÇÃO: SOMENTE SERÃO PONTUADAS AS EXPERIÊNCIAS DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, 
QUE ATENDEREM TODOS OS CRITÉRIOS DESCRITOS NO ITEM 4 DESTE CAPÍTULO E ENTREGUES 

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ITEM 6.

 6.  Os títulos serão entregues  EXCLUSIVAMENTE  no dia da realização da Prova 
Objetiva, ao fi scal de sala,  APÓS O FECHAMENTO DOS PORTÕES  e antes do 
início da  PROVA . Após o referido momento, não serão aceitos acréscimos, substitui-
ções e/ou complementações de documentos entregues, sob qualquer hipótese.
 6.1.  Os documentos de títulos deverão ser acondicionados em  ENVELOPE LACRA-
DO , contendo na sua parte externa o formulário disponibilizado no Anexo V. 
 6.2.  Conforme estabelecido no item anterior, os títulos referentes a cursos e/ou à ex-
periência profi ssional somente poderão ser entregues no dia de realização da Prova 
Objetiva, não havendo, portanto, qualquer outra forma de encaminhamento e serão 
pontuados se atenderem integralmente aos critérios estabelecidos nos itens 1 a 6 deste 
Capítulo.
 6.3.  Para receber a pontuação referente aos cursos, o candidato deverá enviar cópia 
autenticada de certifi cado e/ou diploma do respectivo curso presencial, no qual conste 
o período de sua realização, bem como a carga horária.
 6.3.1.  Caso não seja possível a autenticação do certifi cado e/ou diploma, por este pos-
suir assinatura digital, o candidato poderá encaminhar o mesmo, desde que haja o 
código de autenticidade no documento.
 6.3.1.1.  A validação da pontuação, neste caso, fi cará condicionada à análise da auten-
ticidade do documento, a ser realizada pela Cetro Concursos.
 6.3.1.2.  A pontuação referente ao curso somente será concedida se todos os critérios 
anteriores forem atendidos, bem como se houver comprovação, por parte do candida-
to, de que o curso foi realizado totalmente de forma presencial.
 6.4 . Para receber a pontuação relativa à experiência profi ssional, a documentação de-
verá constar de:
 a)  cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - constando, 
obrigatoriamente, a folha de identifi cação com número e série, a folha com a foto do 
portador, a folha com a qualifi cação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas 
de alterações de salário que constem mudança de função, acrescida de declaração do 
empregador que informe o período (com início e fi m) e a discriminação do serviço 
realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área privada; 
 b)  cópia autenticada do estatuto social da cooperativa, acrescida de declaração infor-
mando sua condição de cooperado, o período (com início e fi m) e a discriminação do 
serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas; 
 c)  cópia autenticada de declaração, ou certidão de tempo de serviço, que informe o 
período (com início e fi m) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição das 
atividades desenvolvidas, no caso de Servidor Público; 
 d)  cópia autenticada de contrato de prestação de serviços, ou recibo de pagamento de 
autônomo (RPA), acrescido de declaração que informe o período (com início e fi m) 
e a discriminação do serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo; 
 e)  cópia autenticada de declaração do órgão ou empresa, ou de certidão de tempo de 
serviço efetivamente exercido no exterior, traduzido para a Língua Portuguesa por 
tradutor juramentado, que informe o período (com início e fi m) e a discriminação do 
serviço realizado;
 6.4.1.  Os períodos citado no subitem 6.4. (letras a, b, c, d, e) deverão conter claramente 
dia, mês e ano. 
 6.4.2.  A declaração de que trata o subitem 6.4. (letra a) deverá apresentar, no míni-
mo, as seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente; 
endereço e telefones válidos; CNPJ e inscrição estadual; identifi cação completa do 
profi ssional benefi ciado; descrição do emprego exercido e principais atividades de-
senvolvidas; local e período (início e fi m) de realização das atividades; assinatura 
e identifi cação do emitente (nome completo legível, acompanhado de função), com 
reconhecimento de fi rma. 
 6.4.3.  A certidão a que diz respeito o subitem 6.4. (letra c) deverá apresentar, no mí-
nimo, as seguintes informações: designação do Órgão/Entidade da Administração 
Pública Direta, Autárquica ou Fundacional; endereço e telefones válidos; CNPJ; iden-
tifi cação completa do profi ssional; descrição do emprego público ou função exercida 
e principais atividades desenvolvidas; local e período (início e fi m) de realização das 
atividades; assinatura e identifi cação do emitente (nome completo legível/emprego 
público ou função e matrícula no Órgão). 
 6.4.4.  Em caso de impossibilidade de emissão da documentação prevista no subitem 
6.4 (letras a e b) exclusivamente por motivo de extinção da sociedade empresária e/ou 
da cooperativa, será admitida, para fi ns de pontuação: 
 a)  Para empregados celetistas de empresa privada e/ou de cooperativa, somente cópia 
autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) constando, obrigato-

riamente, a folha de identifi cação com número e série, a folha com a foto do portador, 
a folha com a qualifi cação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas de altera-
ções de salário que constem mudança de função; e 
 b)  Para cooperados, cópia autenticada do estatuto social e do termo de extinção da 
cooperativa, expedido pelo Cartório de Registro Civil. 
 6.5 . Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresen-
tados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão 
de casamento). 
 6.6 . Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de experiência profi ssio-
nal, somente será considerado tempo de experiência no exercício da profi ssão/empre-
go em anos completos, não sendo considerada mais de uma pontuação concomitante 
no mesmo período. 
 6.7  Não será aceito qualquer tipo de estágio, bolsa de estudo ou monitoria para pontu-
ação dos títulos e experiência profi ssional. 
 6.8.  É de exclusiva responsabilidade do candidato a entrega e a comprovação dos 
documentos de títulos. 
 6.9 . Não haverá devolução aos candidatos de documentos referentes aos títulos. 
 6.10.  Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade dos documentos 
apresentados, a pontuação obtida pelo candidato será anulada. 
 6.11 . A pontuação relativa aos títulos será limitada aos valores máximos disponibiliza-
dos nas Tabelas 1 e 2 do presente Capítulo. 
 7.  Os títulos terão caráter meramente classifi catório e sua pontuação máxima é de 40 
(quarenta) pontos.
 7.1.  A não entrega dos títulos não excluirá os candidatos do Concurso Público se estes 
tiverem obtido o mínimo de 30 (trinta) pontos na Prova Objetiva.

 X- DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 1.  A nota fi nal do candidato será a soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva e na 
Prova de Títulos.
 2.  Os candidatos aprovados no Concurso Público serão classifi cados segundo a ordem 
decrescente da nota fi nal.
 3.  Em caso de igualdade na nota fi nal, para fi ns de classifi cação, o desempate far-se-á 
segundo os seguintes critérios:
 a)  maior idade entre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 
(de acordo com o Artigo 27 do Estatuto do Idoso);
 b)  maior pontuação obtida na Prova de Títulos;
 c)  maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específi cos;
 d)  maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa.
 4.  Caso persista algum empate, aplicar-se-ão os seguintes critérios de desempate:
 a)  maior número de fi lhos dependentes, menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente 
incapazes ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente;
 b)  maior idade do candidato, entre aqueles que não estiverem enquadrados na alínea 
"a" do item 3 deste Capítulo.
 4.1.  Este critério será aplicado de acordo com as informações da fi cha de inscrição.
 4.2.  No ato da posse, estas informações deverão ser comprovadas e, caso sejam consi-
deradas inverídicas, o candidato será excluído do Concurso Público, de acordo com o 
item 9 - Capítulo V deste Edital.  
 5.  A classifi cação fi nal dos candidatos habilitados no Concurso Público será publicada 
em Diário Ofi cial do Município e também estará disponível no endereço eletrônico 
www.cetroconcursos.org.br, conforme cronograma previsto, disponibilizado ao fi nal 
deste Edital.

 XI - DOS RECURSOS 
 1.  Será assegurado aos candidatos o direito a recursos em relação à aplicação e/ou 
resultados de todas as etapas do certame.
 2.  Os recursos deverão ser interpostos no período de 48 (quarenta e oito) horas sub-
sequentes à realização e/ou divulgação de cada etapa do Concurso Público, conside-
rando-se como data para início da contagem do prazo o primeiro dia útil seguinte à 
realização e/ou divulgação do resultado da referida etapa.
 3.  Para a interposição de recursos, o candidato deverá, obrigatoriamente:
 3.1.  Acessar o endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br, preencher o formulá-
rio próprio disponibilizado para recurso e enviá-lo via internet.
 4.  Somente serão analisados os recursos enviados, conforme o item 3 e dentro do 
prazo especifi cado no item 2 deste Capítulo, expressos em termos convenientes e que 
apontarem as circunstâncias que os justifi quem.
 5.  Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
 5.1.  em desacordo com as especifi cações contidas neste capítulo;
 5.2.  fora do prazo estabelecido;
 5.3.  sem fundamentação lógica e consistente;
 5.4.  com argumentação idêntica a outros recursos anteriormente interpostos pelo mes-
mo candidato.
 6.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classifi cação preliminar obtida pelo candidato para uma 
nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifi cação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação, conforme itens 9 e 
10 - Capítulo VIII, deste Edital.
 7.  Não serão aceitas vistas de prova, revisão de recurso ou recurso de gabarito fi nal 
defi nitivo.
 8.  Os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão atribuídos a 
todos os candidatos presentes, concorrentes ao mesmo cargo.
 9.  As decisões dos recursos interpostos contra o Gabarito Provisório serão divulgados, 
no endereço eletrônico da  Cetro Concursos  (www.cetroconcursos.org.br) através de 
"Relatório de Exposição de Motivos", referentes às anulações ou alterações que pos-
sam vir a ocorrer. 
 9.1.  Os demais recursos serão divulgados individualmente, por meio da área restrita do 
candidato, no endereço eletrônico da  Cetro Concursos  (www.cetroconcursos.org.br).
 10.  A banca examinadora da CETRO CONCURSOS é a únicainstância para recursos 
referentes à Prova Objetiva e Prova de Títulos, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não serão aceitos recursos de suas decisões.
  
  
 XII - DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 
 1.  Após a homologação do Concurso Público, os candidatos habilitados poderão ser 
convocados a qualquer momento, durante o prazo de validade do Concurso Público, 
de acordo com exclusiva necessidade da Prefeitura Municipal de Campinas.
 2.  O candidato habilitado, obedecendo à estrita ordem de classifi cação, será convoca-
do para reunião de preenchimento de vagas, através de publicação específi ca no Diário 
Ofi cial do Município de Campinas, na forma da legislação municipal, determinando 
local, data e hora para sua apresentação.
 3.  O candidato não poderá alegar desconhecimento da publicação de convocação, sen-
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do sua responsabilidade acompanhar,durante toda a validade do certame, o Diário Ofi -
cial do Município de Campinas, que é acessado pela internet, no endereço eletrônico 
www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 3.1.  Como complemento ao Diário Ofi cial, as informações auxiliares sobre a convo-
cação poderão ser disponibilizadas no sistema de acompanhamento das convocações, 
através do link "Empregos e Concursos", que pode ser acessado pelo endereço https://
smrh1.campinas.sp.gov.br/concursosrh/index.php. 
 3.1.1.  Esse sistema  NÃO  substitui as publicações ofi ciais relativas ao Concurso Públi-
co, divulgadas em Diário Ofi cial do Município, cabendo integralmente ao candidato o 
acompanhamento dos comunicados e convocações relacionados a este Edital, durante 
todo o período de sua vigência.
 4.  O candidato classifi cado ou seu procurador, devidamente documentado, deverá se 
apresentar no dia, local e horário determinados na convocação publicada no Diário 
Ofi cial do Município, segundo a listagem de classifi cação fi nal, para reunião de pre-
enchimento de vagas.
 4.1.  O candidato que não comparecer no dia e horário agendado ou, ainda, não optar 
por uma das vagas oferecidas, por ocasião da reunião de preenchimento de vagas, 
estará, automaticamente, excluído do Concurso Público, não havendo possibilidade 
de reconvocação neste certame.
 5.  Informações atualizadas referentes a salário, benefícios, local e horário de trabalho, 
entre outras, somente serão fornecidas ao candidato convocado no momento da reu-
nião de preenchimento de vagas.
 5.1.  Nenhum candidato receberá estas informações antecipadamente, por telefone, e-
-mail, ofício, ou qualquer outro meio, seja qual for o motivo alegado.

 XIII - DO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 
 1.  Após a homologação do Concurso Público e da reunião de preenchimento de vagas, 
o candidato será submetido a exame de saúde ocupacional, de caráter eliminatório, 
no qual será avaliada sua capacidade laborativa para o cargo de Agente de Educação 
Infantil.
 2.  O candidato participante do Concurso Público, inscrito e confi rmado como candi-
dato com defi ciência pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, 
também será submetido a Exame Médico Pré-Admissional, observando-se a natureza 
das atribuições do cargo, as condições de acessibilidade ao ambiente de trabalho, as-
sim como a eventual necessidade da utilização de equipamentos ou acessos.
 3.  O exame será realizado sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos - Departamento de Promoção à Saúde do Servidor (DPSS) - Coordenadoria 
Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, ou por empresa contratada para este fi m, 
com critérios estabelecidos pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, 
consistindo de  exame clínico geral:  Anamnese geral e ocupacional, exame físico 
geral e específi cos, sendo avaliados os sistemas: vascular, linfático, osteo-muscular, 
cardio-respiratório, digestivo, pele e anexos, genito-urinário, neurológico, endócrino, 
cabeça/pescoço e órgãos do sentido. 
 3.1.  A critério do médico de Saúde Ocupacional do Departamento de Promoção à 
Saúde do Servidor, o candidato poderá ser submetido a exames complementares e/
ou avaliações especializadas, sempre nos órgãos de saúde do município de Campinas, 
ou clínicas indicadas pela Instituição, não sendo, nestes casos, emitido parecer de 
avaliação de imediato.
 4.  O candidato deverá comparecer para o Exame Médico Pré-Admissional na data, 
horário e local determinados pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
 5.  A candidata que não puder realizar o exame mencionado no item anterior, por en-
contrar-se gestante na ocasião da sua convocação para reunião de preenchimento de 
vagas, irá realizá-los posteriormente.
 5.1.  A candidata deverá comparecer ao Departamento de Promoção à Saúde do Ser-
vidor nos 45 (quarenta e cinco) dias posteriores ao parto, a fi m de realizar os exames 
pendentes.
 5.1.1.  O não comparecimento dentro do prazo especifi cado no item anterior signifi cará 
a desistência da candidata, que será automaticamente excluída do certame.
 5.2.  As especifi cações da vaga oferecida somente serão defi nidas pela Municipalidade 
no momento em que a candidata tiver sido considerada apta em todas as etapas do 
Exame Médico Pré-Admissional, segundo as necessidades específi cas da Adminis-
tração.
 6.  Para os fi ns a que se destina, só terá validade o Exame Médico Pré-Admissional 
executado pelos profi ssionais e nos locais indicados ao candidato.
 6.1  Não será aceita qualquer avaliação que não as solicitadas pelo Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor.
 7.  O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de APTO 
ou INAPTO para o cargo de Agente de Educação Infantil.
 8.  Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas in-
compatíveis com o cargo.
 8.1.  Será também considerado inapto o candidato que apresentar psicopatologias gra-
ves e/ou patologias osteomusculares. 
 8.2.  Quaisquer outras patologias gerais que impeçam o exercício da função, seja par-
cialmente ou integralmente e que possam ser agravadas pelo exercício da mesma, 
poderão resultar na inaptidão do candidato ao cargo.
 9.  Será considerado excluído do Concurso Público o candidato que:
 a)  for considerado inapto no Exame Médico Pré-Admissional;
 b)  não se apresentar ao Exame Médico Pré-Admissional no local e horário estabele-
cidos;
 c)  não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado;
 d)  não apresentar, no retorno, os exames complementares solicitados.

 XIV - DA NOMEAÇÃO E POSSE 
 1.  A aprovação e classifi cação fi nal no Concurso Público não asseguram ao candidato 
o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele nome-
ado, fi cando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e à conveniência 
da Administração. 
 1.1.  A Prefeitura Municipal de Campinas reserva-se ao direito de proceder à convo-
cação e à nomeação, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades, 
durante toda a validade do certame.
 2.  Após a reunião de preenchimento de vagas e a realização do Exame Médico Admis-
sional, o candidato deverá acompanhar a publicação de sua nomeação no Diário Ofi -
cial do Município de Campinas, que é acessado pela internet, no endereço eletrônico: 
www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
  
 3.  De acordo com o Art. 29 da Lei Municipal nº 1.399/55, o candidato deverá tomar 
posse no prazo  máximo  de 15 (quinze) dias a partir da publicação de sua nomeação 
no Diário Ofi cial do Município.
 3.1.  Será excluído do Concurso Público o candidato que não aceitar as condições 
estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Campinas e/ou 

recusar a nomeação ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou de entrar em 
exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente.
 3.2.  O não cumprimento dos prazos legais para posse e efetivo exercício implicará a 
perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.
 4.  Para efeitos de comprovação da documentação exigida, somente serão válidos:
 a)  Histórico escolar de ensino médio com o certifi cado de conclusão OU
 b)  Diploma e Histórico Escolar de 2º grau técnico.

 XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 1.  O resultado fi nal do Concurso Público será publicado no Diário Ofi cial do Municí-
pio de Campinas e também divulgado através do endereço eletrônico www.cetrocon-
cursos.org.br. 
 2.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi cações, enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que 
será mencionada em Edital ou Comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio.
 3. Até a homologação  do Concurso Público, todas as convocações, comunicados 
e resultados ofi ciais, referentes à sua realização, serão publicados no Diário Ofi cial 
do Município de Campinas e divulgados nos endereços eletrônicos www.campinas.
sp.gov.br/diario-ofi cial e www.cetroconcursos.org.br, não se aceitando justifi cativa 
para o desconhecimento das informações e/ou dos prazos neles assinalados. 
 3.1.  Após a homologação,  as convocações, comunicados e resultados ofi ciais do Con-
curso Público serão publicados no Diário Ofi cial do Município de Campinas, que é 
acessado pela internet, no endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial, 
durante toda a validade do certame.
 3.2.  É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações 
referentes ao Edital deste Concurso Público, durante todo o período de sua validade, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 4.  A Prefeitura Municipal de Campinas e a Cetro Concursos não se responsabilizam 
por eventuais problemas de comunicação e prejuízos ao candidato decorrentes de e-
-mail não informado, e-mail incorreto ou não atualizado.
 5 . Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não se 
caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das provas e 
demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Con-
curso, os registros eletrônicos a ele referentes. 
 6 . A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a 
admissão do candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso Público, quando 
constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a fi na-
lidade de prejudicar direito ou criar obrigação. 
 6.1 . Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas neste Capítulo, o candidato 
estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica de acordo com o artigo 299 do 
Código Penal. 
 7.  As despesas relativas à participação do candidato neste Concurso Público e à sua 
apresentação para os procedimentos posteriores à homologação do certame, correrão 
às expensas do próprio candidato. 
 8.  Prescreverá em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do 
resultado fi nal, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a este Concurso. 
 9 . Os questionamentos relativos a casos omissos e/ou duvidosos serão julgados pela 
Comissão de Concurso da Prefeitura Municipal de Campinas, conjuntamente com a 
Cetro Concursos. 
 10.  As etapas do Concurso encontram-se relacionadas no Cronograma Previsto e po-
derão ter suas respectivas datas alteradas pela Comissão do Concurso e/ou pela Cetro 
Concursos, obedecido o que dispõe este Edital. 
 11 . A Prefeitura Municipal de Campinas não emitirá Declaração de Aprovação no 
Concurso Público, pois a própria publicação no Diário Ofi cial do Município de Cam-
pinas, é documento hábil para fi ns de comprovação da seleção e classifi cação.
 12.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
referência o horário ofi cial de Brasília. 
 13.  O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado 
a partir da publicação de sua homologação, em Diário Ofi cial do Município, podendo 
ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Campinas, 16 de outubro de 2014

 Marionaldo Fernandes Maciel 
 Secretário Municipal de Recursos Humanos 

CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
EDITAL 06/2014

CRONOGRAMA PREVISTO 

EVENTO DATAS PREVISTAS
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 17/10/2014

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 20/10 A 11/11
RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS ISENTOS (VIA 

INTERNET) 20/10 A 24/10

ENVIO DE SEDEX COM OS COMPROVANTES DE DOAÇÃO 
DE SANGUE ATÉ 27/10/14

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), 
DA RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS 

DE ISENTOS
05/11/14

PERÍODO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS 
CANDIDATOS QUE TIVERAM SEUS REQUERIMENTOS DE 

ISENÇÃO INDEFERIDOS
ATÉ 12/11/2014

DATA LIMITE PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI-
ÇÃO 12/11/14

DIVULGAÇÃO, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA EMPRESA, 
DA LISTA GERAL DOS CANDIDATOS INSCRITOS COM 

CONSULTA DO STATUS DO CANDIDATO
20/11/14

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), 
DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA 28/11/14

PROVA OBJETIVA + ENTREGA TÍTULOS 07/DEZ/14
DIVULGAÇÃO DAS PROVAS NO SITE DA EMPRESA 10/12/14

PUBLICAÇÃO DOS GABARITOS NO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO (DOM) 10/12/14

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), 
DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS DE APLICAÇÃO DA PRO-

VA OBJETIVA E DOS GABARITOS + GABARITO RETIFICADO 
(SE HOUVER) + NOTAS (PROVA E TÍTULOS)+ CLASSIFICA-

ÇÃO PRELIMINAR

09/01/2015
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PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), 
DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS DE NOTAS E DA CLAS-

SIFICAÇÃO PRELIMINAR+ PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICA-
ÇÃO FINAL

22/01/2015

HOMOLOGAÇÃO 23/JAN/15
OBSERVAÇÃO: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA SÃO PREVISTAS E PODERÃO SOFRER ALTERA-

ÇÕES A QUALQUER MOMENTO. SOMENTE SERÃO CONFIRMADAS APÓS PUBLICAÇÃO DO EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

 
CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
EDITAL Nº 06/2014
ANEXO I - DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NO ATO DA POSSE 

Todos os candidatos deverão apresentar, no ato da posse, os documentos relacionados 
na listagem geral e os documentos específi cos do cargo, sendo:
 LISTA GERAL (obrigatória para todos os cargos) 
- 01 foto 3x4 recente;
- Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
- Certidão de Casamento;
- Certidão de Óbito (viúvo);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Comprovante de endereço com o CEP;
- Título de Eleitor com a Certidão de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrô-
nico do Tribunal Regional Eleitoral;
- Carteira de Identidade (R.G.);
- Cadastro Pessoa Física (C.P.F.);
- Certifi cado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino);
- Comprovante de PIS ou PASEP;
- Carteira de vacinação dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos;
- Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Federal;
- Atestado de Antecedentes Criminais expedido pela Polícia Estadual dos locais em 
que tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos; 
- Certidão de Distribuição dos Foros Cíveis, Fiscais, Criminais da Justiça Federal e 
Estadual dos locais em que tenha residido o candidato nos últimos 05 (cinco) anos.
- Histórico escolar de ensino médio com o certifi cado de conclusão OU Diploma e 
Histórico Escolar de 2º grau técnico.
 OBSERVAÇÕES: 
 a)  Os atestados apresentados deverão estar dentro do período de validade.
 b)  Além dos documentos listados acima, a Prefeitura Municipal de Campinas poderá 
(à época da posse) em razão da regulamentação municipal, solicitar outros documen-
tos, sendo revogada a nomeação do candidato que não os apresentar.
 
CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
EDITAL Nº 06/2014
ANEXO II - FORMULÁRIO PARA DOADORES DE SANGUE 

NOME: _________________________________________________________

Nº INSCRIÇÃO: ________________ CARGO: ____________________________

RG: _________________________ CPF: _______________________________

SOLICITO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO CONCURSO 
PÚBLICO DE AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – EDITAL 06/2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINAS, CONFORME CAPÍTULO V - DAS INSCRIÇÕES.

ENVIO ANEXO A ESTE FORMULÁRIO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
01 CÓPIA, AUTENTICADA DE CADA UM DOS COMPROVANTES DE DOAÇÃO DE SANGUE, 

REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 DE ABRIL DE 2013 A 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME 
ABAIXO:

DATA DO COMPROVANTE 1: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 2: ______/______/______

DATA DO COMPROVANTE 3: ______/______/______

ATESTO SEREM VERÍDICAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO 
E TENHO CIÊNCIA DE QUE, CASO SEJA INDEFERIDA ESTA SOLICITAÇÃO, DEVEREI EFETUAR O 

PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONFORME DESCRITO NO CAPÍTULO V - ITEM 15.

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO EM CASO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 
ISENÇÃO:

12 DE NOVEMBRO DE 2014

DATA: 
______/______/______

ASSINATURA

 
CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
EDITAL Nº 06/2014
ANEXO III - REQUERIMENTO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
EDITAL Nº 06/2014

NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________________

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:______________ DOCUMENTO DE IDENTIDADE:_____________________

CARGO: ______________________________________________________________________

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL

ASSINALE COM X NO QUADRADO CORRESPONDENTE CASO NECESSITE, OU NÃO, DE PROVA 
ESPECIAL

SIM ( ) NÃO ( )

ESCREVA A SEGUIR O TIPO DE PROVA ESPECIAL NECESSÁRIA:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

DATA: ______/______/ 2014.

ASSINATURA:_____________________________________________________

 
 CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
EDITAL Nº 06/2014
ANEXO IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 
 LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação e produção de texto. Ortografi a Ofi cial. Pontuação e acentuação gráfi ca 
Concordância verbal e nominal. Intertextualidade.

 MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
Sistema de numeração decimal; adição, subtração, multiplicação e divisão de núme-
ros inteiros. Razões e proporções; porcentagem. Regras de três simples e compostas 
Grandezas e medidas. Gráfi cos, tabelas, raciocínio lógico e resolução de situações 
problema.
  
 CONHECIMENTOS GERAIS 
- Matérias relacionadas à educação e cultura geral: fatos políticos, econômicos e so-
ciais ocorridos nos últimos 12 (doze) meses e divulgados na imprensa local e nacional, 
contados até a data de publicação do edital de abertura deste concurso público. 
- Estatuto do Servidor Público De Campinas - Lei Municipal Nº 1.399/55 (Artigo 15 
e Artigos 182 a 204). 
- Manual De Ética Da Prefeitura Municipal De Campinas (Páginas 4 a 27)
- Lei Orgânica do Município de Campinas (Artigos 222 a 238)

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
A Prova Objetiva, no que se refere aos conhecimentos específi cos, será elaborada com 
base nas atribuições do cargo e da profi ssão previstas na legislação vigente, e, inclusi-
ve, nos seguintes conteúdos programáticos: 
- Organização do trabalho na unidade de educação infantil. Organização dos espaços, 
do tempo e seleção de atividades de rotina e atividades para recreação. Diversifi cação 
de atividades para as crianças. Brinquedos e materiais ao alcance das crianças. Inte-
gração escola X família e comunidade. Cuidados com a criança: alimentação, higiene 
(trocar fraldas, banhar, escovar dentes, desfraldar), descansar/dormir, saúde, seguran-
ça. Noções de defi ciências e como atuar com a criança defi ciente. Combate à discrimi-
nação: de gênero, étnica, econômica, de credo. Postura como educador: brincar junto 
com a criança, escutar a criança, dialogar com a criança, tom de voz, modos de falar 
com a criança. Trabalho em equipe. Atividades lúdicas. Noções de nutrição. Noções 
de ética e cidadania. Noções básicas de relações humanas.
-  LEGISLAÇÃO FEDERAL: 
Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - Constante no 
Documento Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica de 2013 - páginas 
80 a 100. Caderno MEC - Brinquedos e Brincadeiras de Creches.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
-  LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 
Lei Municipal nº 6662/91 - Conselho de Escola
Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: um processo 
contínuo de refl exão e ação - Município de Campinas (*)

 LINKS PARA CONSULTA: 
-  Legislação Educacional Federal : www.planalto.gov.br / http://portal.mec.gov.br 
-  Legislação Municipal:  http://bibjuri.campinas.sp.gov.br / www.campinas.sp.gov.br/
governo/educacao/
-  Diário Oficial do Município de Campinas  / www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial
-  Manual de Ética da Prefeitura Municipal de Campinas : www.campinas.sp.gov.
br/arquivos/manual_etica.pdf

 (*)  Disponível em http://campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infan-
til.pdf 

 CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
EDITAL Nº 06/2014
ANEXO V - FORMULÁRIO DE RESUMO PARA ENTREGA DE TÍTULOS
ATENÇÃO: OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TÍTULOS DEVERÃO SER ENTREGUES, CONFORME 
ITEM 6 - CAPÍTULO IX – DA PROVA DE TÍTULOS, EM ENVELOPE LACRADO, EXCLUSIVAMENTE 
NO DIA DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, SOMENTE APÓS O FECHAMENTO DOS PORTÕES 
E ANTES DO INÍCIO DA PROVA. APÓS O REFERIDO MOMENTO, NÃO SERÃO ACEITOS ACRÉSCI-
MOS, SUBSTITUIÇÕES E/OU COMPLEMENTAÇÕES DE QUAISQUER DOCUMENTOS ENTREGUES, 
SOB QUALQUER HIPÓTESE.

NOME COMPLETO DO CANDIDATO: ______________________________________________________
_____________________
O CÓDIGO DO CARGO PARA O QUAL ESTÁ CONCORRENDO: ________________________________
___________________________________________
NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: _________________________________________________
__________________________
NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ______________________________________________
_____________________________

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTREGUES
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Nº DE 
ORDEM

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ENTREGUE

PARA USO DA CETRO CONCURSOS
(NÃO PREENCHER)

VALIDAÇÃO PONTUAÇÃO ANOTAÇÃO

1 SIM NÃO

2 SIM NÃO

3 SIM NÃO

4 SIM NÃO

5 SIM NÃO

6 SIM NÃO

7 SIM NÃO

8 SIM NÃO

9 SIM NÃO

10 SIM NÃO

OBSERVAÇÕES GERAIS: TOTAL DE PONTOS

REVISADO POR

DECLARO QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, PARA SEREM AVALIADOS NA PROVA DE TÍTU-
LOS REFERENTES AOS CURSOS, CORRESPONDEM À MINHA PARTICIPAÇÃO PESSOAL (PRESEN-
CIAL) EM EVENTOS EDUCACIONAIS NOS QUAIS OBTIVE ÊXITO DE APROVAÇÃO.

DECLARO, AINDA, QUE, AO ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO LISTADA NA RELAÇÃO ACIMA, 
PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS RELACIONADOS AOS CURSOS E/OU À EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL, ESTOU CIENTE DE QUE OS MESMOS SERÃO ANALISADOS SE ESTIVEREM DE 
ACORDO COM TODOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS ITENS 1 A 6, CAPÍTULO IX, DO EDITAL 
DE CONCURSO PÚBLICO 06/2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ASSUMO, POR FIM, TODOS OS EFEITOS PREVISTOS NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO, QUANTO 
À PLENA AUTENTICIDADE E VALIDADE DOS TÍTULOS APRESENTADOS, INCLUSIVE NO TOCANTE 
ÀS SANÇÕES E EFEITOS LEGAIS.

LOCAL E DATA _________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO ___________________________________
  

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 
  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR SECRETARIO 
  

  PORTARIA N.º 83240/2014 

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 14/10/32284, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/11/2014, a alteração de jornada de trabalho solicitada pelo 
servidor GILSON PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 65130-3, de 36 horas semanais 
para 30 horas semanais.

 PORTARIA N.º 83241/2014 

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 14/10/17596, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/11/2014, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora GRAZIELA JACI DA SILVA, matrícula nº 120078-0, de 24 horas semanais 
para 12 horas semanais.
 PORTARIA N.º 83242/2014 

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 14/60/1772, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/10/2014, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora ADRIANA MACCARI PINHEIRO DE MORAES, matrícula nº 65630-5, 
de 36 horas semanais para 30 horas semanais.
 

  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO 
  

  PORTARIA Nº 83132/2014 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE CICERO JOSE DA SILVA, SERVIDOR 
LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder ao servidor CICERO JOSE DA SILVA, matrícula nº 85978-8, R.G Nº 
7.727.906-2, CPF Nº 774.383.458-15, PASEP Nº 104.195.468-79, a aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais, no cargo de CALCE-
TEIRO, Grupo B, Nível 1, Grau E, de acordo com os elementos constantes do proto-
colado 12/25/1706, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N.º 83136/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE EDNA LUCIA PETITO ACCETTURI 
CARVALHO, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 

Conceder à servidora EDNA LUCIA PETITO ACCETTURI, matrícula 36195-0, R.G 
Nº 5.941.096-6, CPF Nº 048.283.428-50, PASEP Nº 11263535296, a aposentadoria 
voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no cargo 
de MEDICO CLINICA GERAL, Grupo K, Nível 1, Grau B, de acordo com os ele-
mentos constantes do protocolado nº 99/00/2048, e com base na jornada de 20 horas 
semanais. 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83137/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE EUVANE DE ARAUJO CAMARGO, 
SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora EUVANE DE ARAUJO CAMARGO, matrícula nº 89214-9, 
R.G Nº 191.863.65, CPF Nº 119.308.688-47, PASEP n° 1.700.354.368-9, a aposen-
tadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de 
AGENTE ADMINISTRATIVO, Grupo D, Nível 1, Grau E, de acordo com os ele-
mentos constantes do protocolado nº 14/25/680, e com base na jornada de 36 horas 
semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N.º 83138/2014 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ELIANA DA SILVA SPROCATE, SERVI-
DORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora ELIANA DA SILVA SPROCATE, matrícula 62458-6, R.G Nº 
16566.524-5, CPF Nº 096.943.568-14, PASEP Nº 1.703.221.336-5, a aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais (especial do magistério) 
no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, Subgrupo D-A, Nível 1, 
Grau D, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 06/50/2003, e com 
base na jornada de 40 horas semanais. 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83139/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS 
SILVA, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 
83992-2, R.G Nº 14.107.882-0, CPF Nº 281.719.458-64, PASEP n° 104.602.272-78, 
a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no 
cargo de AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, Grupo C, Nível 1, Grau F, 
de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 11/25/402, e com base na 
jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014
  
 PORTARIA N° 83140/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, 
SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder ao servidor FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, matrícula nº 82124-1, 
R.G Nº 18.080.345-1, CPF Nº 277526669-04, PASEP n°10621368277, aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de MESTRE 
DE CONSERVACAO, Grupo B, Nível 1, Grau F, de acordo com os elementos cons-
tantes do protocolado nº 10/25/291 e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014
  
 PORTARIA N° 83141/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE IRENE ANSALONI SOARES, SERVI-
DORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora IRENE ANSALONI SOARES, matrícula nº 66210-0, R.G Nº 
MG 418.496, CPF Nº 736.079.756-04, PASEP n°1.704.196.053-4, a aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Professor 
de Educação Básica II, Subgrupo D-A, Nível 3, Grau C, de acordo com os elementos 
constantes do protocolado nº 96/50/2077, e com base na jornada de 32 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N.º 83142/2014 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE IVETE TAKACO MIYAGUSKO 
NAKANDAKARI, SERVIDORA LOTADA NO SERVIÇOS EXTERNOS
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora IVETE TAKACO MIYAGUSKO NAKANDAKARI, matrícula 
nº 56811-2, R.G Nº 10.271.332-7, CPF Nº 040.148.168-93, PASEP 1.700.038.675-2, 
a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no 
cargo de DENTISTA, Grupo J, Nível 1, Grau E, de acordo com os elementos constan-
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tes do protocolado nº 13/25/500, e com base na jornada de 20 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA Nº 83143/2014 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE JOSE FERREIRA BRAGA, SERVIDOR 
LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder ao servidor JOSE FERREIRA BRAGA, matrícula nº 81575-6, R.G Nº 
36.996.667-3, CPF Nº 024509698-10, PASEP Nº 10114575115, a aposentadoria vo-
luntaria por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de AGENTE 
DE APOIO OPERACIONAL Grupo A, Nível 1, Grau G, de acordo com os elementos 
constantes do protocolado nº 12/25/1981, e com base na jornada de 36 horas semanais.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N. 83144/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE JULIO DE FREITAS BARBOSA, SERVI-
DOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTENCIA 
E INCLUSÃO SOCIAL
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder ao servidor JULIO DE FREITAS BARBOSA, matrícula nº 86999-6, R.G 
Nº 8.955.755-4, CPF Nº 854.690.338-72, PASEP N° 105.817.601.98, a aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de AGENTE 
DE APOIO OPERACIONAL, Grupo A, Nível 1, Grau E, de acordo com os elementos 
constantes do protocolado nº 14/25/702, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA Nº 83145/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE LAURENTINA CUSTÓDIO MARTINS 
DE PAULA, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora LAURENTINA CUSTÓDIO MARTINS DE PAULA, matrícula 
nº 91129-1, R.G Nº 16.574.612-9, CPF Nº 096.953.728-05, PASEP Nº 17003527012, 
a aposentadoria voluntaria por idade com proventos proporcionais, ao tempo de con-
tribuição, no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Grupo C, Nível 2, Grau D, 
de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 14/25/1578, e com base na 
jornada de 36 horas semanais.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83146/2014 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE LUZIA ANGELINA DELL-DUCCA DOS 
SANTOS, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora LUZIA ANGELINA DELL-DUCCA DOS SANTOS, matrícula 
nº 64336-0, R.G Nº 13.052.042, CPF Nº 18216942877, PASEP n°1.704.196.000-3, a 
aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
no cargo de Professor de Educação Básica II, Subgrupo D-A, Nível 4, Grau C, de acor-
do com os elementos constantes do protocolado nº 96/60/742, e com base na jornada 
de 32 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83147/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARCIA REGINA DOS SANTOS LU-
CIANO, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora MARCIA REGINA DOS SANTOS LUCIANO, matrícula nº 
54458-2, R.G Nº 13.464.819-5, CPF Nº 024.962.938-01, PASEP n° 108.902.213-05, a 
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais (especial 
do magistério), no cargo de Professor de Educação Básica III - CIÊNCIAS, Subgru-
po D-B, Nível 1, Grau C, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 
07/10/8006, e com base na jornada de 40 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA Nº 83148/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA CLODONILCE LOUZADA 
QUINHOLI, SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. MARIO 
GATTI".
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder á servidora MARIA CLODONILCE LOUZADA QUINHOLI, matrícula 
nº 25234-4, R.G Nº 9.260.956-9, CPF Nº 153330888-88, PASEP n°12546953496, 
aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais, ao tempo de con-
tribuição, no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Grupo C, Nível 3, Grau C, 
de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 13/25/563 e com base na 

jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83149/2014 
DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA DAS GRACAS SOUZA PEREI-
RA, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora MARIA DAS GRACAS SOUZA PEREIRA, matrícula nº 
65204-0, R.G Nº 12.556.371-1, CPF Nº 005.635.818.08, PASEP n°10811520029, a 
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais, no cargo 
de AJUDANTE DE COZINHEIRO, Grupo B, Nível 1, Grau C, de acordo com os 
elementos constantes do protocolado nº 13/25/1056, e com base na jornada de 36 
horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83150/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA HELENA DE QUADROS VI-
DAL RAMOS, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora MARIA HELENA DE QUADROS VIDAL RAMOS, matrícula 
nº 82605-7, R.G Nº 9.763.466, CPF Nº 017.029.528-19, PASEP N°108.17744.80.8, a 
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais (especial 
do magistério), no cargo de Professor de Educação Básica I, Subgrupo D-A, Nível 4, 
Grau F, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 07/10/46100, e com 
base na jornada de 32 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.

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

 PORTARIA Nº 83151/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA RENATA VUOLO URBACH, 
SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora MARIA RENATA VUOLO URBACH, matrícula nº 83233-2, 
R.G Nº 7.950.003-1, CPF Nº 076.653.678-52, PASEP Nº 1.700.033.873-1, a aposen-
tadoria voluntaria por tempo de contribuição com proventos integrais, no cargo de 
MONITOR DE EDUÇACÃO INTEGRADA, Grupo C, Nível 1, Grau F, de acordo 
com os elementos constantes do protocolado nº 11/25/2678, e com base na jornada de 
36 horas semanais.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83152/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA RITA DE SA DA SILVA, SERVI-
DORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder á servidora MARIA RITA DE SA DA SILVA, matrícula nº 99936-9, R.G Nº 
930.057-7 CPF Nº 034.223.888-42, PASEP n°120.091.726-73, aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM, Grupo C, Nível 2, Grau C, de acordo com os elementos constantes 
do protocolado nº 12/25/2596 e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.

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

 PORTARIA N° 83153/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARIA ZILDA BRAIDA, SERVIDORA 
LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora MARIA ZILDA BRAIDA, matrícula nº 108505-0, R.G Nº 
10.456.659-0, CPF Nº 925.531.768-72, PASEP n° 10553859894, a aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição com proventos integrais, no cargo de AGENTE 
DE APOIO OPERACIONAL Grupo A, Nível 1, Grau A, de acordo com os elementos 
constantes do protocolado nº 10/25/1328, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83154/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MARLI VIDO CREDIDIO, SERVIDORA 
LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder á servidora MARLI VIDO CREDIDIO, matrícula nº 109185-9, R.G Nº 
4.916.930-0, CPF Nº 720.650.528-72, PASEP n° 106.182.205-31, aposentadoria vo-
luntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - HISTORIA, Subgrupo D-B, Nível 2, 
Grau B, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 13/25/2836 e com 
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base na jornada de 32 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.

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

 PORTARIA N° 83155/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MIGUEL PEREIRA, SERVIDOR LOTA-
DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder ao servidor MIGUEL PEREIRA, matrícula nº 81150-5, R.G Nº 24.766.401-
7, CPF Nº 62.041.559-20, PASEP n°105.81894.53.4, a aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de AGENTE DE APOIO 
OPERACIONAL, Grupo A, Nível 1, Grau F, de acordo com os elementos constantes 
do protocolado nº 14/25/1914, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83156/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE MIRIAM ROCHA CHRISPIM, SERVI-
DORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder á servidora MIRIAM ROCHA CHRISPIM, matrícula nº 93278-7, R.G Nº 
5.426.057, CPF Nº 223.310.578-85, PASEP n° 120.593.125-92, aposentadoria volun-
tária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de INSTRUTOR 
DE PRATICAS DESPORTIVAS, Grupo G, Nível 1, Grau E, de acordo com os ele-
mentos constantes do protocolado nº 10/25/1248 e com base na jornada de 36 horas 
semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83157/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ONDINA APARECIDA CLARO ZANI-
BONI, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder á servidora ONDINA APARECIDA CLARO ZANIBONI, matrícula 98390-
0, R.G Nº 12.797.564, CPF Nº 049.774.338-82, PASEP n°109.135.997-40, aposen-
tadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de 
ANALISTA CLINICO II, Grupo G, Nível 1, Grau D, de acordo com os elementos 
constantes do protocolado nº 09/25/978 e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83158/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ROSANA MARIA HEIN, SERVIDORA 
LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora ROSANA MARIA HEIN, matrícula nº 62407-1, R.G Nº 
18.265.116-2, CPF Nº 079812828-37, PASEP n° 122.76574.38.2, a aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição com proventos integrais (ESPECIAL DO MAGIS-
TÉRIO), no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, Subgrupo D-A, Ní-
vel 3, Grau D, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 13/25/2637, 
e com base na jornada de 32 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA Nº 83159/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ROSALINA RHIS DE LIMA, SERVIDO-
RA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora ROSALINA RHIS DE LIMA, matrícula nº 88612-2, R.G Nº 
18.564.622-0, CPF Nº 11929505850, PASEP Nº 17003499140, a aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de MONITOR 
INFANTO JUVENIL I, Grupo D, Nível 1, Grau E, de acordo com os elementos cons-
tantes do protocolado nº 14/25/151, e com base na jornada de 32 horas semanais.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA Nº 83160/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SILVANA SALVADOR DO AMARAL, 
SERVIDO RA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora SILVANA SALVADOR DO AMARAL, matrícula nº 111092-6, 
R.G Nº 10.859.788, CPF Nº 253.763.388-19, PASEP Nº 1.072.854.707-1, a aposenta-
doria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no cargo 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, Subgrupo D-A, Nível 4, Grau A, de 
acordo com os elementos constantes do protocolado nº 13/25/502, e com base na jor-
nada de 32 horas semanais.
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 

Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83161/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SINVALDO DE SOUZA, SERVIDOR 
LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder ao servidor SINVALDO DE SOUZA, matrícula nº 93786-0, R.G Nº 
10.859.350-2, CPF Nº 870.259.818-34, PASEP n° 1.071.260.380-5, aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição com proventos integrais, no cargo de PEDREIRO, 
Grupo B, Nível 1, Grau D, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 
11/25/2891, e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.

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

 PORTARIA N° 83162/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SOLANGE DE JESUS PEREIRA, SER-
VIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder à servidora SOLANGE DE JESUS PEREIRA, matrícula nº 96383-6, R.G 
Nº 15.426.626-7, CPF Nº 279.973.978-41, PASEP n° 106.186.520-91, a aposentado-
ria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais, no cargo de MONI-
TOR INFANTO JUVENIL I, Grupo D, Nível 1, Grau D, de acordo com os elementos 
constantes do protocolado nº 12/25/2557, e com base na jornada de 32 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83167/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE TANIA BARNABE POIATE, SERVIDO-
RA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder á servidora TANIA BARNABE POIATE, matrícula nº 62280-0, R.G Nº 
15.752.620-3,CPF Nº 049.933.648-81, PASEP N° 107197.863-87, aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de PROFES-
SOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, Subgrupo D-A, Nível 4, Grau D, de acordo com 
os elementos constantes do protocolado nº 94/70/252 e com base na jornada de 32 
horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.

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

 PORTARIA N° 83170/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE VERA LUCIA DOS SANTOS, SERVI-
DORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder á servidora VERA LUCIA DOS SANTOS, matrícula nº 62210-9, R.G Nº 
19.531.174-7, CPF Nº 357.430.186-34, PASEP N°120.21570.35.7, aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Auxiliar de 
Enfermagem, Grupo C, Nível 3, Grau D, de acordo com os elementos constantes do 
protocolado nº 14/25/1102 e com base na jornada de 36 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83171/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE WALTER SALUSTIANO, SERVIDOR 
LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder ao servidor WALTER SALUSTIANO, matrícula nº 82658-8, R.G Nº 
8.205.228-1, CPF Nº 774529848-20, PASEP N° 106.18218.39.1, a aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de CON-
DUDOR DE VEICULOS MAQUINAS, Grupo C, Nível 1, Grau G, de acordo com 
os elementos constantes do protocolado nº 09/25/1950, e com base na jornada de 36 
horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014

 PORTARIA N° 83172/2014 

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ZILDA DOS SANTOS CARMO, SERVI-
DORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente.
 RESOLVE 
Conceder á servidora ZILDA DOS SANTOS CARMO, matrícula nº 95630-9, R.G 
Nº 11.992.913-2 CPF Nº 004.887.868-51, PASEP N° 105.581.389-74, aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Monitor 
Infanto Juvenil I, Grupo D, Nível 1, Grau D, de acordo com os elementos constantes 
do protocolado nº 10/25/28 e com base na jornada de 32 horas semanais 
As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de 
Campinas - CAMPREV.
Esta portaria entra em vigor a partir de 01/10/2014
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 CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORES 
 EDITAL Nº 05/2014 - RETIFICAÇÃO DOS GABARITOS 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas publica a 
RETIFICAÇÃO DOS GABARITOS do cargo de  Professor de Educação Básica III 
- INGLÊS (Código 97048)  em decorrência de erro na publicação do dia 15/10/2014.

PEB III - INGLES PEB III - INGLES
97048A 97048B

01 (C) 02 (D) 03 (B) 04 (A) 05 (D) 01 (D) 02 (A) 03 (C) 04 (B) 05 (C)
06 (B) 07 (B) 08 (A) 09 (C) 10 (D) 06 (A) 07 (A) 08 (D) 09 (B) 10 (C)
11 (B) 12 (C) 13 (A) 14 (B) 15 (D) 11 (A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15 (A)
16 (D) 17 (C) 18 (A) 19 (C) 20 (D) 16 (A) 17 (B) 18 (D) 19 (B) 20 (A)
21 (B) 22 (A) 23 (D) 24 (A) 25 (C) 21 (C) 22 (D) 23 (B) 24 (C) 25 (A)
26 (B) 27 (D) 28 (A) 29 (C) 30 (B) 26 (D) 27 (C) 28 (B) 29 (A) 30 (C)
31 (B) 32 (C) 33 (A) 34 (D) 35 (B) 31 (C) 32 (D) 33 (B) 34 (A) 35 (C)
36 (C) 37 (A) 38 (A) 39 (D) 40 (B) 36 (A) 37 (B) 38 (B) 39 (C) 40 (A)
41 (C) 42 (D) 43 (A) 44 (B) 45 (X) 41 (D) 42 (A) 43 (B) 44 (A) 45 (X)
46 (D) 47 (B) 48 (A) 49 (C) 50 (D) 46 (A) 47 (C) 48 (B) 49 (D) 50 (A)
51 (B) 52 (A) 53 (C) 54 (D) 55 (D) 51 (C) 52 (B) 53 (D) 54 (A) 55 (A)
56 (B) 57 (A) 58 (C) 59 (D) 60 (B) 56 (C) 57 (B) 58 (D) 59 (A) 60 (C)

(X) = QUESTÃO ANULADA (X) = QUESTAO ANULADA

PEB III - INGLES PEB III - INGLES
97048C 97048D

01 (B) 02 (C) 03 (D) 04 (A) 05 (B) 01 (C) 02 (B) 03 (A) 04 (D) 05 (A)
06 (D) 07 (D) 08 (C) 09 (A) 10 (B) 06 (C) 07 (C) 08 (B) 09 (D) 10 (A)
11 (D) 12 (A) 13 (D) 14 (C) 15 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (B) 14 (A) 15 (C)
16 (B) 17 (D) 18 (C) 19 (D) 20 (B) 16 (C) 17 (A) 18 (B) 19 (A) 20 (C)
21 (A) 22 (C) 23 (D) 24 (B) 25 (D) 21 (D) 22 (B) 23 (A) 24 (D) 25 (B)
26 (A) 27 (B) 28 (C) 29 (D) 30 (A) 26 (C) 27 (A) 28 (B) 29 (C) 30 (D)
31 (A) 32 (B) 33 (C) 34 (D) 35 (A) 31 (D) 32 (A) 33 (B) 34 (C) 35 (D)
36 (B) 37 (C) 38 (C) 39 (A) 40 (B) 36 (A) 37 (B) 38 (B) 39 (D) 40 (C)
41 (B) 42 (C) 43 (A) 44 (D) 45 (X) 41 (A) 42 (B) 43 (D) 44 (C) 45 (X)
46 (C) 47 (A) 48 (D) 49 (B) 50 (C) 46 (B) 47 (D) 48 (C) 49 (A) 50 (A)
51 (A) 52 (D) 53 (B) 54 (C) 55 (C) 51 (B) 52 (C) 53 (D) 54 (B) 55 (B)
56 (D) 57 (A) 58 (B) 59 (C) 60 (D) 56 (A) 57 (C) 58 (D) 59 (B)  60 (A)

(X) = QUESTÃO ANULADA (X) = QUESTÃO ANULADA
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
  

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR SECRETÁRIO 
  

  PORTARIA N.º 83251/2014 

O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 14/70/06, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/11/2014, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela 
servidora ROSENDO AUGUSTO GALVAO NETO, matrícula nº 120075-5, de 24 
horas semanais para 20 horas semanais.
 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Protocolado n°  2014/10/12.305 Interessada: Secretaria Municipal de Saúde 
 Pregão Eletrônico nº:  169/2014 Objeto:  Registro de Preços de medicamentos onco-
lógicos e outros em atendimento a Mandados Judiciais.Diante dos elementos constan-
tes no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto 
Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$   115.189,96  (Cento e 
quinze mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) a favor das empresas 
abaixo relacionadas nos valores indicados:
-  CM HOSPITALAR LTDA.,  no valor total de  R$ 538,28  (Quinhentos e trinta e oito 
reais e vinte e oito centavos), para o fornecimento do lote 01, Ata Registro de Preços 
nº 302/2014;
-  MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - EPP,  no valor total de 
 R$ 560,00  (quinhentos e sessenta reais), para o fornecimento do lote 06, Ata Registro 
de Preços nº 305/2014; 
-  ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ON-
COLÓGICOS S/A,  no valor total de  R$ 114.091,68  (cento e quatorze mil e noventa 
e um reais e sessenta e oito centavos), para o fornecimento dos lotes 11 e 14, Ata 
Registro de Preços nº 304/2014.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETARIO DE SAÚDE 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL comunica: 

  PROTOCOLO: 14/70/02232 PS 
INTERESSADO: HOSPITAL CENTRO DO CORAÇÃO LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE LETICIA APARECIDA DALAGUA, CRF: 
68714
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/07/03650 PAS 

INTERESSADO: SERGIO DE MORAES
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
COM EQUIPAMENTO DE RX INTRA ORAL DABI ATLANTE SPECTROLL, 50KVP, SERIE 44575, 10 MA
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/70/00980 PS 
INTERESSADO: COELHO E CORREA COM. MEDICAMENTOS LTDA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO, UMA VEZ QUE APÓS INSPEÇÕES REALIZADAS, O ESTABELECIMENTO NÃO ATENDE 
SATISFATORIAMENTE AOS REQUISITOS DAS BOAS PRÁTICAS DE DISPENSAÇÃO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS EM DROGARIAS DE ACORDO COM A RDC N° 44/2009

 PROTOCOLO: 14/70/02983 PS 
INTERESSADO: HOSPITAL GERAL DE CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO, COM CONDICIONANTES

 PROTOCOLO: 14/70/03088 PS 
INTERESSADO: ASOCLIN CLINICA MEDICA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/70/02035 PS 
INTERESSADO: NEIDE FATIMA A. DROGARIA ME
ASSUNTO: CADASTRO / LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 14/70/00569 PS 
INTERESSADO: NEIDE FATIMA A. DROGARIA ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NEIDE FATIMA ALMEIDA, CRF: 57797
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/07/02811 PAS 
INTERESSADO: INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA STOLF 
ASSUNTO: CADASTRO / LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL FARMÁCIA HOSPITALAR
INDEFERIDO, UMA VEZ QUE APÓS INSPEÇÕES REALIZADAS, O ESTABELECIMENTO NÃO ATENDE 
AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

 PROTOCOLO: 14/70/02874 PS 
INTERESSADO: SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE ERIKA MACIEL DE BAR-
ROS, CRF: 34656
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/70/02998 PS 
INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S/A
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE JUSCELIA DOURADO DA 
COSTA SOUZA, CRF: 70342 
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/07/02214 PAS 
INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S/A
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE GLAUCIANE TEREZINHA CAMARGOS, 
CRF: 50216
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/70/03032 PS 
INTERESSADO: DROGARIA TIBIRIÇA CAMPINAS LTDA EPP
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MARCELO LUIS MONTANARI, CRF: 31278
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/70/02950 PS 
INTERESSADO: ARP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO, COM CONDICIONANTES

 PROTOCOLO: 14/07/03475 PAS 
INTERESSADO: RESIDENCIAL GERIÁTRICO DOCE VIVER LTDA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO, POR INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

 PROTOCOLO: 14/70/02702 PS 
INTERESSADO: FORTITECH SOUTH AMERICA IND. E COM. LTDA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO, POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES POR 
COMERCIALIZAR PRODUTOS DE NATUREZA OU FINALIDADE DIFERENTES, SEM A EXISTÊNCIA 
DE ÁREAS SEGREGADAS E SEM FLUXO OPERACIONAL CRUZADO ENTRE AS ATIVIDADES DE ME-
DICAMENTOS E ALIMENTOS, DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE NO INCISO 1° DO ARTIGO 52 
DA LEI FEDERAL N° 6360/76

 PROTOCOLO: 14/70/02917 PS 
INTERESSADO: DROGAN DROGARIAS LTDA
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS DA PORTARIA 
344/98
INDEFERIDO, UMA VEZ QUE ESTÁ EM DESACORDO COM O ARTIGO 124 DA PORTARIA N° 6 DE 
JANEIRO DE 1999
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 SANDRA AP C P L ROCHA 

 Coordenadora VISA SUL 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL comunica: 

  Onde se lê: 
 PROTOCOLO: 13/40/02710 PL 
INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELEVISÃO LTDA
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO: RELATÓRIO MEN-
SAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO.
 ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES 
 LEIA-SE: 
 PROTOCOLO: 13/40/02710 PL 
INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELEVISÃO LTDA
ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO: RELATÓRIO MEN-
SAL DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO.
 NÃO ATENDE AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, REFERENTE AO PARÂMETRO DE CLORO RESI-
DUAL LIVRE. 

 ONDE SE LÊ: 
 PROTOCOLO: 13/70/00955 PS 
INTERESSADO: TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA
ASSUNTO: CADASTRO DO SISTEMA/SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO REFERENTE AO ANO DE 2013.
 DEFERIDO 
ASSUNTO: PLANO DE AMOSTRAGEM DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO REFERENTE AO ANO DE 2013.
 DEFERIDO 
 LEIA-SE: 
 PROTOCOLO: 13/70/00955 PS 
INTERESSADO: TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA
ASSUNTO: CADASTRO DO SISTEMA/SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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PARA CONSUMO HUMANO REFERENTE AO ANO DE 2013.
 INDEFERIDO, UMA VEZ QUE O ESTABELECIMENTO É ABASTECIDO CONFORME É DESCRITO 
NO ART. 12, INCISO X, PARAGRAFO ÚNICO DA PORTARIA 2914/2011 
ASSUNTO: PLANO DE AMOSTRAGEM DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO REFERENTE AO ANO DE 2013.
 INDEFERIDO, DEVIDO O INDEFERIMENTO DO CADASTRO 

 ONDE SE LÊ: 
 PROTOCOLO: 13/07/01678 PAS 
INTERESSADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA ABOLIÇÃO
ASSUNTO: CADASTRO DO SISTEMA/SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO REFERENTE AO ANO DE 2013.
 DEFERIDO 
ASSUNTO: PLANO DE AMOSTRAGEM DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO REFERENTE AO ANO DE 2013.
 DEFERIDO 
 LEIA-SE: 
 PROTOCOLO: 13/07/01678 PAS 
INTERESSADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA ABOLIÇÃO
ASSUNTO: CADASTRO DO SISTEMA/SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO REFERENTE AO ANO DE 2013.
 INDEFERIDO, UMA VEZ QUE O ESTABELECIMENTO É ABASTECIDO CONFORME É DESCRITO 
NO ART. 12, INCISO X, PARAGRAFO ÚNICO DA PORTARIA 2914/2011 
ASSUNTO: PLANO DE AMOSTRAGEM DA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO REFERENTE AO ANO DE 2013.
 INDEFERIDO, DEVIDO O INDEFERIMENTO DO CADASTRO 

 ONDE SE LÊ: 
 PROTOCOLO: 13/50/00949 PSO 
INTERESSADO: TEMPO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ASSUNTO: CADASTRO DO SISTEMA/SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO REFERENTE AO ANO DE 2013.
 DEFERIDO 
 LEIA-SE: 
 PROTOCOLO: 13/50/00949 PSO 
INTERESSADO: TEMPO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ASSUNTO: CADASTRO DO SISTEMA/SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
PARA CONSUMO HUMANO REFERENTE AO ANO DE 2013.
 INDEFERIDO, UMA VEZ QUE O ESTABELECIMENTO É ABASTECIDO CONFORME É DESCRITO 
NO ART. 12, INCISO X, PARAGRAFO ÚNICO DA PORTARIA 2914/2011 
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 SANDRA AP C P L ROCHA 

 Coordenadora VISA SUL 
  

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

  
PROTOCOLO: 14/07/04033 PAS 
INTERESSADO: MARIA DE FATIMA MORAES CALIPO 82426805820
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
INDEFERIDO POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES

 PROTOCOLO: 14/07/04038 PAS 
INTERESSADO: MARCIO COLOMBO GONÇALVES 31062956869
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
INDEFERIDO POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES

 PROTOCOLO: 14/07/03968 PAS 
INTERESSADO: JBS S/A
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES

 PROTOCOLO: 14/07/03969 PAS 
INTERESSADO: JBS S/A
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES

 PROTOCOLO: 14/07/03972 PAS 
INTERESSADO: THEOBROMA ALIMENTOS LTDA - EPP
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INS-
TALAÇÕES E ATIVIDADES

 PROTOCOLO: 14/07/04130 PAS 
INTERESSADO: LK COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 14/07/04034 PAS 
INTERESSADO: QUITERIA NUNES DA SILVA 31935942883
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES

 PROTOCOLO: 14/07/04028 PAS 
INTERESSADO: FATIMA REGINA ARAUJO DE ALMEIDA MELO 11061803805
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 14/07/04097 PAS 
INTERESSADO: VCP SANDUÍCHES LDTA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

 PROTOCOLO: 14/07/04015 PAS 
INTERESSADO: CARLOS ALBERTO FONTES LANCHONETE - ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

 PROTOCOLO: 14/07/03940 PAS 
INTERESSADO: MADRE CB COMÉRCIO VAREJISTA DE BOLOS LTDA - EPP
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES

 PROTOCOLO: 14/07/04101 PAS 
INTERESSADO: GERI ALIMENTOS LTDA - EPP
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES

 PROTOCOLO: 13/60/02483 PN 
INTERESSADO: BARU RESTAURANTE LTDA - ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 14/07/04151 PAS 
INTERESSADO: JBS S/A
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/07/04150 PAS 
INTERESSADO: JBS S/A
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA

DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/07/04119 PAS 
INTERESSADO: ANGELA MARINA MINTO DELLAMAGNA - ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/07/04045 PAS 
INTERESSADO: GENTILES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/60/02561 PN 
INTERESSADO: ELAINE CRISTINA BRASCA BARONI - ME
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4933
INDEFERIDO

 PROTOCOLO: 14/07/04064 PAS 
INTERESSADO: MOTO HELP ENTREGAS RÁPIDAS LTDA - EPP
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
PARA CONTINUIDADE DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO SOLICITO QUE SEJA PROTOCOLADO, CON-
FORME PRECONIZADO NO ITEM 8.6.1 DO ANEXO I DO DECRETO MUNICIPAL 15.038/2004, NO PRA-
ZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, O 
SEGUINTE DOCUMENTO: INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE LOCAL PARA ARMA-
ZENAMENTO BEM COMO DETALHAR OS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ARMAZENADOS, SE 
FOR O CASO.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 MARIA HELENA C. R. PASSOS 

 Coordenadora VIGILÂNCIA DE ALIMENTOS 

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

CA: 
 PROTOCOLO: 2014/40/02000 PL
INTERESSADO: DROGAN DROGARIAS LTDA
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PER-
TENCENTES À LISTA C2 E A3
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/04072 PAS
INTERESSADO: MARÍLIA PIRES DE ALENCAR SILVA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/04081 PAS
INTERESSADO: ROSANA KESROVANI GAZZOLA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/04899 PAS
INTERESSADO: RITA EDELOINI VENTURIN
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/03914 PAS
INTERESSADO: DANIELA DE LIMA E MONTES CASTANHO
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03914 PAS
INTERESSADO: VIPFISIOPERSONAL LTDA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/01299 PAS
INTERESSADO: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

PROTOCOLO: 2014/07/04867 PAS
INTERESSADO: MARIA CAROLINA CARLOS - ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/03944 PAS
INTERESSADO: MARIA CAROLINA CARLOS - ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

PROTOCOLO: 2014/07/03906 PAS
INTERESSADO: MEDICAL LOG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

PROTOCOLO: 2014/07/04861 PAS
INTERESSADO: MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE CONCEIÇÃO REGINA OLMOS, CRF Nº10772, ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
SUBSTITUTA DE KELLY REGINA SERAPHIM COELHO, CRF Nº24727, ASSUNÇÃO DE RESPONSABILI-
DADE TÉCNICA DANIELA BERNEGOSSI SILVA, CRF Nº30839 E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA SUBSTITUTA DE TIAGO GIOVANI BONETTI, CRF Nº24073
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/01902 PAS
INTERESSADO: TREVELIN &BISCHOFF LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE CAROLINA FRAINER BISCHOFF, CRO Nº79568
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03298 PAS
INTERESSADO: TREVELLIN & BISCHOFF LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE CAROLINE FRAINER BISCHOFF, CRO Nº79568
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/02940 PAS
INTERESSADO: REGINA MAYUMI DOI
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE REGINA MAYUMI DOI, CRM Nº57458
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03322 PAS
INTERESSADO: ASSIMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
INDEFERIDO VISTO A CONSTATAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO LOCAL

PROTOCOLO: 2014/07/04966 PAS
INTERESSADO: CAMOMILLE PHARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA - ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE JANINE HERMÍNIO DU-
ARTE RODRIGUES, CRF Nº55622
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DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/50/01353 PSO
INTERESSADO: CLUBE FONTE SÃO PAULO
ASSUNTO: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CIENTE QUANTO AO RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROTOCOLO: 2014/07/03971 PAS
INTERESSADO: PALERMO & GARCIA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - EPP
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ODILON MARTINS DE LARA, CRF Nº11481
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/04978 PAS
INTERESSADO: INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE GIOVANNA GUIDUCI DE 
FREITAS, CRF Nº55594
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/30/01349 PNO
INTERESSADO: PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ASSUNTO: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CIENTE QUANTO AO RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROTOCOLO: 2014/07/03954 PAS
INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S/A
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE LOANE SILVA RODRIGUES, CRF Nº52560
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/03856 PAS
INTERESSADO: DROGARIA CAMPEÃ POPULAR DE CAMPINAS LTDA - EPP
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE MARCELLUS WILLIAN BE-
NEDITO CARDOSO, CRF Nº61956
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03880 PAS
INTERESSADO: MEDIC FARMA CAMPINAS LTDA - ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE DANIELA PINTO DUARTE, CRF 
Nº37697
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/03834 PAS
INTERESSADO: NOVAFARMA ALPHAVILLE LTDA - EPP
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE GILBERTO PAZ LANDIM DE MEDEI-
ROS, CRF Nº26320
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/04986 PAS
INTERESSADO: RAIA DROGASIL S/A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE CRISTIANE ZANIN SAN-
TOS, CRF Nº75571
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/03854 PAS
INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S/A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL DE SAMUEL REIS BIGÃO, CPF Nº666.706.598-
49
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03953 PAS
INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S/A
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE MARCO RODRIGO IZZI, CRF 
Nº61424
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/04891 PAS
INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S/A
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE CARLA LEÃO PEREIRA, CRF 
Nº73636
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03822 PAS
INTERESSADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE RACHEL TANGE BIJIKIAN, 
CRF Nº54520
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/02789 PAS
INTERESSADO: ROSÂNGELA APARECIDA FERREIRA LEONE
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE ROSÂNGELA APARECIDA FERREIRA LEONE, CRM Nº30769
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/01269 PAS
INTERESSADO: M. FERRETTI COM. IMP. E EXP LTDA
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
INDEFERIDO MEDIANTE CONSIDERAÇÕES. HÁ NECESSIDADE DE INICIAR PELA SOLICITAÇÃO DO 
LAS DEVIDO AS IMPORTANTES MUDANÇAS COM AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES PRETENDIDAS

PROTOCOLO: 2014/07/04112 PAS
INTERESSADO: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE MARINA MOSCA PE-
DROSO, CRF Nº66536
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03932 PAS
INTERESSADO: ROSANA KESROUANI GAZZOLA
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/04116 PAS
INTERESSADO: CRB PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/04901 PAS
INTERESSADO: LETÍCIA FLORA SILVA DROGARIA LTDA - EPP
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
INDEFERIDO VISTO JÁ HAVER PROTOCOLOS JULGADOS SOBRE OS MESMOS ASSUNTOS 

PROTOCOLO: 2014/07/02413 PAS
INTERESSADO: ALVARO ANTONIO PINTO JÚNIOR
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/02417 PAS
INTERESSADO: NEURO H.V.C. - MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - EPP
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/01628 PAS
INTERESSADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/02895 PAS
INTERESSADO: JANE MARCIA DE MOURA EMÍDIO DIAS
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/02341 PAS
INTERESSADO: NEOFARMA CAMPINAS MANIPULAÇÃO LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/03609 PAS
INTERESSADO: ALOÍSIO ARANTES TEIXEIRA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/04053 PAS
INTERESSADO: CARMEN MARIA PICCIRILLO FERREIRA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

ERRATA:
REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOM DO DIA 28/10/2014 E REFERENTE AO PROTOCOLO 
Nº2014/07/00219:
ONDE SE LÊ: “RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO”
LEIA-SE: “LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE FLÁVIA GOBBO DE FREITAS BUENO, CRF Nº750785”

REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOM DO DIA 29/09/2014:
ONDE SE LÊ: “PROTOCOLO: 2014/40/01681 PL”
LEIA-SE:”PROTOCOLO: 2012/40/01681 PL” E NO MESMO PROCESSO, 
ONDE SE LÊ: “INDEFERIDO”
LEIA-SE: “DEFERIDO”

 TERMO DE INTERDIÇÃO: 
A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE COMUNICA QUE A EMPRESA DALLAS 
CHURRASCARIA E RESTAURANTE, CNPJ: 15.067.105/0001-35, COM ATIVIDADE DE RESTAURANTE, 
SITO À RUA SOUZA LIMA, Nº03 - BAIRRO CAMBUÍ, CAMPINAS - SP, COMETEU AS SEGUINTES IN-
FRAÇÕES: “NÃO POSSUIR REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, BEM COMO, 
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA; NÃO EXERCER A DESINFEC-
ÇÃO DA ÁGUA (CLORAÇÃO) E NÃO REALIZAR O CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA”, INFRIN-
GINDO OS SEGUINTES DISPOSITIVOS LEGAIS: CVS 2/07; ARTIGO 13 DA PORTARIA MINISTERIAL 
2914/11; ARTIGOS 18, 112, INCISO IX E INCISO II DO ARTIGO 115 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 1998, 
ESTANDO PORTANTO,  INTERDITADO  POR TEMPO DETERMINADO,OU SEJA, ATÉ QUE SEJAM SA-
NADAS AS IRREGULARIDADES DESCRITAS ACIMA, SENDO QUE O INFRATOR FOI AUTUADO ATRA-
VÉS DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº5703 E AUTO DE OCORRÊNCIA/TERMO DE INTERDIÇÃO Nº0177 
EM 17/09/2014. O NÃO CUMPRIMENTO DESTA DETERMINAÇÃO RESULTARÁ EM MEDIDAS LEGAIS 
CABÍVEIS DE ACORDO COM ARTIGO 122 INCISO XX DA LEI ESTADUAL 10.083/98.
 

 ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES 
 COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE 

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

PÚBLICA 

 ADVERTÊNCIA   
  À 
 Ampolo Distribuidora de Materiais Para Escritório - EIRELI - EPP  

 Processo Administrativo n.º:  13/10/36.306
 Ata de Registro de Preço nº.:  06/2014
 Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO nº. 241/2013
 Objeto:  Registro de preços de cartuchos e toners para impressoras

Considerando:

- Que a Empresa Ampolo Distribuidora de Materiais Para Escritório - EIRELI - EPP 
não atendeu a ordem de fornecimento emitida no dia 26 de Setembro de 2014, quanto 
ao fornecimento de toners para impressora modelo Xerox 3300;

Que ao deixar de atender a segunda ordem de fornecimento, prejudicou sobremaneira 
os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Cooperação nos assuntos de Segu-
rança Pública;

Que apesar de inúmeros contatos através de telefone e e-mail a Empresa Ampolo não 
cumpriu suas obrigações, deixando de entregar o item 10 sob sua responsabilidade;

Que mesmo após prorrogação de prazo por 10 dias, a Empresa mais uma vez, deixou 
de cumprir suas obrigações.

Que diante dos fatos e do descumprimento, por parte da contratada, das cláusulas 14.2, 
14.2.1 e 14.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 241/2013 e principalmente porque, 
tais descumprimentos afetam diretamente o funcionamento das unidades da Guarda 
Municipal de Campinas, interferindo na execução dos serviços prestados à população; 

O Município de Campinas, através da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assun-
tos de Segurança Pública/Departamento Administrativo, com suporte no artigo 87, I 
da Lei Federal n°. 8.666/93 e no ato convocatório, vem, pela presente, aplicar a essa 
empresa a pena de  ADVERTÊNCIA. 

Outrossim, a contratada deverá providenciar que  SEJAM SANADOS TODOS OS 
PROBLEMAS COM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DE TONER PARA 
IMPRESSORA XEROX 3300 REFERENCIA 106R01412,  em até 48 (quarenta e 
oito) horas da publicação no Diário Ofi cial do Município, sob pena de incorrer nas 
demais penalidades previstas no Termo de Contrato, sem prejuízo da responsabilidade 
pelos danos causados, conforme prescreve o art. 70 da Lei Federal n°. 8.666/93.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 LUIZ CARLOS PEREIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 
MURO E/OU ALAMBRADO 

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“JDE EMPRE-
ENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 

LTDA”
3233.64.42.0492.00000 24049

“RES.VITORIA 
ROPOLE - DIST. 
BARAO GERAL-

DO”
10 2013/156/4003

“JDE EMPRE-
ENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 

LTDA”
3233.64.42.0472.00000 23937

“RESIDEN-
CIAL VITORIA 

ROPOLE - DIST. 
BARAO GERAL-

DO”

8 2013/156/4001

“MARIA APARE-
CIDA CARDOSO 

DA SILVA”
3431.63.10.0184.00000 24165

“JARDIM NOVO 
CAMPOS ELI-

SEOS”
4 2013/156/3103

“SEBASTIAO 
MARQUES 

GARCIA FILHO”
3263.63.20.0108.00000 24879 “NOVO TAQUA-

RAL” 7 2013/156/2514
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ADALGISO 
VANDERLEI DE 

MACEDO”
3361.31.90.0026.00000 20905 “RESIDENCIAL 

SAO JOSE” 29 2013/156/4966

“CLAUDIO 
ANDREOTTI” 3414.42.65.0140.01001 24877 “VILA TEIXEI-

RA” 2 2013/156/4511

“JDE EMPRE-
ENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 

LTDA”
3233.64.42.0472.00000 23935

“RESIDEN-
CIAL VITORIA 

ROPOLE - DIST. 
BARAO GERAL-

DO”

8 2013/156/4001

“JDE EMPRE-
ENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 

LTDA”
3233.64.42.0492.00000 24047

“RES.VITORIA 
ROPOLE - DIST. 
BARAO GERAL-

DO”
10 2013/156/4003

“MARIA APARE-
CIDA CARDOSO 

DA SILVA”
3431.63.10.0184.00000 24164

“JARDIM NOVO 
CAMPOS ELI-

SEOS”
4 2013/156/3103

 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DO 
PASSEIO 

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“JDE EMPRE-
ENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 

LTDA”
3233.64.42.0492.00000 24048

“RES.VITORIA 
ROPOLE - DIST. 
BARAO GERAL-

DO”
10 2013/156/4003

“JDE EMPRE-
ENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS 

LTDA”
3233.64.42.0472.00000 23936

“RESIDEN-
CIAL VITORIA 

ROPOLE - DIST. 
BARAO GERAL-

DO”

8 2013/156/4001

“MARIA APARE-
CIDA CARDOSO 

DA SILVA”
3431.63.10.0184.00000 24166

“JARDIM NOVO 
CAMPOS ELI-

SEOS”
4 2013/156/3103

“SEBASTIAO 
MARQUES 

GARCIA FILHO”
3263.63.20.0108.00000 24878 “NOVO TAQUA-

RAL” 7 2013/156/2514

 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

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

“ANTONIA DA 
SILVA RIBEIRO” 3414.11.87.0128.01001 24768 “JARDIM CHA-

PADÃO” 37 2014/156/965
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE - 
LIMPEZA DE TERRENO 

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“WALDOMIRO 
MIGUEL” 3422.12.02.0225.01001 10455 “JARDIM BOA 

ESPERANCA” 7 2013/156/4460
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA DE 
TERRENO 

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE 
FRANCISCO 

VON ZUBEN”
3444.23.40.0001.00000 10516 “VILA FORMO-

SA 1ª GLEBA” 44 2013/156/2944

“FABRICIA 
CRISTINA 

DOS SANTOS 
AMATO”

3263.13.55.0204.00000 10575 “PARQUE ALTO 
DO TAQUARAL” 9 2013/156/2201

“MARIA TUCI 
BATTIBUGLI” 3423.42.34.0001.01001 10615 CENTRO 1 2013/156/3532

“SEBASTIAO 
MARQUES 

GARCIA FILHO”
3263.63.20.0108.00000 11330 “NOVO TAQUA-

RAL” 7 2013/156/2514

“WALTER 
BEZERRA” 3443.62.43.0059.00000 10368

“JARDIM 
ANTONIO VON 

ZUBEN”
3 2013/156/4679

 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA PAVIMENTAR 
O PASSEIO 

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ABRAMIDES 
EMPREEN-
DIMENTOS 

IMOBILIARIOS 
S/C LTDA”

3261.53.41.0871.00000 10393
“MANSOES 

SANTO ANTO-
NIO”

11 2013/156/3782

“CAP DEVILLE 
ADMINISTRA-

CAO DE BENS E 
PARTICIPACOES 

LTDA”

3422.61.05.0001.00000 10545
“COLEGIO 

NOTRE DAME - 
GLEBA”

81-GL 2013/156/3780

“EMILIO 
MARCON E 
OUTROS”

3441.51.67.0065.00000 11349 “VILA PARAI-
SO” 2-E3 2014/156/1508

 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ABRAMIDES 
EMPREEN-
DIMENTOS 

IMOBILIARIOS 
S/C LTDA”

3261.53.41.0871.00000 10394
“MANSOES 

SANTO ANTO-
NIO”

11 2013/156/3782

 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DO 
PASSEIO 

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“WALDOMIRO 
MIGUEL” 3422.12.02.0225.01001 10454 “JARDIM BOA 

ESPERANCA” 7 2013/156/4460
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

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

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

 Campinas, 13 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA 

 DESPACHO 
  

 Protocolado n.º 12/10/27.044 PG 
Interessada: Secretaria Municipal de Trabalho e Renda 

Despacho:

À vista da solicitação de fl s. 1.310, das demais informações precedentes, bem como 
dos pareceres de fl s. 1.312 a 1.313/verso, 1.318/verso e 1.319 da Secretaria de As-
suntos Jurídicos, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, 
AUTORIZO:

1. A devolução da garantia contratual prestada em dinheiro pela entidade PLURAL 
- Associação para Projetos de Desenvolvimento em Qualidade de Vida, no valor de 
R$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais), documento acostado à fl . 273, referente 
ao Termo de Contrato n.º 166/12 (fl s. 297 a 307), que tem por objeto a prestação 
de serviços de qualifi cação profi ssional, em conformidade com as especifi cações e 
quantidades constantes do Anexo IV - Projeto Básico, no âmbito do Plano Nacional 
de Qualifi cação - PNQ a serem executados por meio do Plano Territorial de Qualifi ca-
ção - PLANTEQ, a ser corrigida monetariamente, nos termos do artigo 56, § 4º da Lei 
Federal n.º 8.666/93, haja vista que às fl s. 1.315 a 1.317 esta Secretaria declarou que 
a entidade contratada cumpriu a contento todas as obrigações estabelecidas naquele 
contrato.

2. À Secretaria de Finanças para providências, inclusive, certifi car a Associação em 
questão para a retirada da garantia, através de representante legal, devidamente cre-
denciado, que deverá apresentar o comprovante original do recolhimento/depósito.

3. Publique-se.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 JAIRSON VALÉRIO DOS ANJOS 
 Secretário Municipal De Trabalho E Renda 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-
DÃO DE PARCIAL TEOR, PROT.11/11/761 À PARTIR DA FOLHA 65.
 PROT.14/10/53330 JOSE LUIZ MORETO 
 COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-
DÃO DE PARCIAL TEOR, PROT.09/11/1744 À PARTIR DA FOLHA 52.
 PROT.14/10/53331 JOSE LUIZ MORETO 
 COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-
DÃO DE INTEIRO TEOR, PROT.98/32675.
 PROT.14/10/50692 CARLOS NORBERTO DOMINGUES 
 COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-
DÃO DE INTEIRO TEOR, PROT.91/39587.
 PROT.14/10/51630 GERALDO FRANCATI
 DEFERIDOS
 PROT.09/10/14095 CELSO J DALBEN - PROT.14/11/17988 NIVALDO U ROSA - PROT.14/11/18298 DROGA-
RIA SÃO PAULO S/A - PROT.14/11/17748 GERSON S TEIXEIRA - PROT.13/11/3037 QUEIROZ GALVÃO 
PAULISTA 14 DESENV. IMOBILIARIO LTDA - PROT.14/11/1019 SWM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS 
LTDA - PROT.14/11/3277 MARCELO R SANTOS 

 FACE AO TEMPO DECORRIDO, INDEFIRO COM BASE NO ARTIGO 35 DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 09/2003.
 PROT.01/67392 CLOVIS H SASSAKI - PROT.13/11/6800 MAKRO ATACADISTA S/A - PROT.13/11/17420 
EVA U R GHIROTTO - PROT.13/11/734 MAURO T DO PRADO - PROT.14/11/1357 TERRENCE E HILL 
- PROT.14/11/7095 JOÃO R RODRIGUES - PROT.13/11/16373 ROSELY RAIZER - PROT.07/11/12920 
TRIUNFO L DA SILVA - PROT.14/11/4398 GUIDO SEGALHO - PROT.10/10/17399 ROSE MEIRE N DA 
SILVA - PROT.14/10/20652 IVAN L BIAGIOTTO - PROT.13/11/6571 1ª IGREJA BATISTA DE CAMPINAS - 
PROT.12/11/13221 EMERSON L FIRMINO - PROT.13/11/1269 SEBASTIAO ELISEU JR - PROT.13/11/18743 
RONALDO B CAMARGO - PROT.01/24562 PATRICIA P MARTINS - PROT.13/11/8396 MIRIAN P ZAT-
TO - PROT.14/11/5987 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SETEC - PROT.08/11/5651 MARCOS 
APARECIDO - PROT.14/11/7397 DANIELA COELHO - PROT.07/11/3175 AMINADAB P NUNES - 
PROT.13/11/733 JOSE L DA SILVA - PROT.13/11/16406 JOÃO L GALANTE - PROT.14/11/755 LIBERIO 
R DIAS - PROT.84/35072 MAURO A FERRARI - PROT.81/11141 JOSE W DE SOUZA - PROT.70/28176 
ALCINDO M SILVA - PROT.10/11/10304 EVERTON FRANCISCO - PROT.13/11/19602 JOSE A BASSA-
NI FILHO - PROT.11/11/16202 ESCOLA ED INF. PEQUENO MUNDO LTDA - PROT.09/11/5448 IVO MI-
RANDA JR - PROT.08/11/13400 LUCIANA M VON ZUBEM - PROT.07/11/7539 LEILA DE C ROCHA - 
PROT.05/11/3075 CELSO R MATIUZZO - PROT.14/11/3642 MARCO A DE MENCONÇA - PROT.14/11/3304 
JONY A DE ALMEIDA - PROT.14/11/332 JULIO R ALBERTIN - PROT.14/11/6232 TIZZANA PARTICIP. EM 
OUTRAS EMPRESAS LTDA - PROT.14/11/4656 ALMIRANTE TAMANDARE EMPREEND. IMOB. LTDA 
- PROT.11/11/6134 GALAPAGOS PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA - PROT.13/11/16351 ARI 
NUNES FILHO - PROT.13/11/3738 LUIS A S ILANO - PROT.08/11/13894 EICO HASHIBA - PROT.88/17208 
ANTONIO C ZANOTELLO - PROT.85/39702 HUASCAR P RODARTE - PROT.72/31830 MASSAITE AOKI 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.14/11/15872 JEAM C O DIAS - PROT.14/11/16146 CHIKA AMBROSE IFEKAIBEYA - 
PROT.14/11/16881 ROBERTO AUGUSTO - PROT.14/11/9547 JAIR BALDASSARI - PROT.14/11/5548 C M 
B EMPREEND. IMOBILIARIOS - PROT.14/11/16052 RICARDO BADARÓ & CAIO FERREIRA ARQUITE-
TURA LTDA - PROT.14/11/4082 ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS - PROT.14/11/1470 DANIELLE MELO-
NI - PROT.14/11/3136 ROSANGELA A ROCHA PRADO - PROT.14/11/4714 FRANCISCO J MARCIANO - 
PROT.14/11/16819 GIVALDO M DE LIMA 
 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.14/11/15945 TELEFONICA BRASIL
 CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS
 PROT.14/11/17158 E PROT.14/11/17157 QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 15 DESENV. IMOB. LTDA - 
PROT.14/11/17314 FABIO LOPES PERES
 CANCELE-SE O PROJETO DE REMEMBRAMENTO DE LOTES.
 PROT.79/28126 HELIO SEDECH PADILHA 
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  
  FICA LEVANTADO O LACRE DO ESTABELECIMENTO SITO À RUA IBRAIN NOBRE Nº 360 - JAR-
DIM DOS OLIVEIRAS.
 PROT.14/11/17671 THIAGO FELIPE F DE PAULA
 DEFERIDO 
PROT.12/11/473 FORN EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
  

  Protocolo: 2013-10-28518 
 Interessado: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA 
 Assunto: Solicitação de Licença Prévia e de Instalação 
 Considerando os elementos constantes no presente protocolado, especialmente a 
manifestação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos a fl. 93, no tocante 
ao Mandado de Citação e Intimação n° 0502.2014.00205, da Justiça Federal, fica 
suspensa a análise do presente projeto até que a referida decisão seja modificada. 
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 MARIO JORGE BONFANTE LANÇONE 

 Eng° Ambiental - Matrícula: 126.205-0 - SVDS-CLA 
  

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
  

 De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe 
sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, da Lei 
Complementar 49 de 20 de dezembro de 2013 e do Decreto Municipal nº 18.306, de 
25 de março de 2014, que versa sobre o licenciamento ambiental em âmbito local, in-
formamos as relações de requerimentos protocolizados e de documentos emitidos pela 
Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 
entre 13/10/2014 à 17/10/2014.
ENTRADAS DE PROTOCOLADOS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DO VERDE, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 13/10 E 17/10/2014
ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA 

DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / 
CDL= CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL/ 

LE= LICENÇA ESPECÍFICA

Nº PROTOCOLO DATA DE 
ENTRADA ANEXO SOLICI-

TAÇÃO
REQUEREN-

TE

EMPREEN-
DIMENTO, 
OBRA OU 

ATIVIDADE

DETALHA-
MENTO ENDEREÇO

2014/10/52941 10/13/2014 IV LO

FORTITECH 
SOUTH 

AMERICA 
INDUSTRIAL 

E COMER-
CIAL LTDA.

FABRICA-
ÇÃO DE 
OUTROS 

PRODUTOS 
ALIMENTÍ-

CIOS

FABRICA-
ÇÃO DE 
OUTROS 

PRODUTOS 
ALIMENTÍ-

CIOS

RODOVIA 
SANTOS DU-

MONT - SP 
075 - KM 68 - 
VIRACOPOS

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRE-
TARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 13/10 E 

17/10/2014
ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA 

DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO /
CDL= CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL/ 

LE= LICENÇA ESPECÍFICA

Nº SOLICITA-
ÇÃO

DATA DE 
ENTRADA 
BOLETO 

PAGO
ANEXO SOLICI-

TAÇÃO
REQUEREN-

TE

EMPREEN-
DIMENTO, 
OBRA OU 

ATIVIDADE

DETALHA-
MENTO ENDEREÇO
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2014000902 10/13/2014 IV ETM

JAGUAR 
USINAGEM E 
FERRAMEN-
TARIA LTDA 

EPP

FABRICA-
ÇÃO DE 

MÁQUINAS 
E EQUIPA-
MENTOS. 

PRESTAÇÃO 
DE SER-

VIÇOS DE 
USINAGEM, 
TORNEARIA 

E SOLDA. 
COMÉRCIO 

ATACADISTA 
DE MAQUI-

NAS E EQUI-
PAMENTOS 
PARA USO 

INDUS-
TRIAL.

FABRICA-
ÇÃO DE 

MÁQUINAS 
E EQUIPA-
MENTOS. 

PRESTAÇÃO 
DE SER-

VIÇOS DE 
USINAGEM, 
TORNEARIA 

E SOLDA. 
COMÉRCIO 

ATACADISTA 
DE MAQUI-

NAS E EQUI-
PAMENTOS 
PARA USO 

INDUS-
TRIAL.

RUA RUI 
ILDEFONSO 

MARTINS 
LISBOA, 

412 - CAMPO 
DOS AMA-

RAIS

2014000937 10/13/2014 IV ETM
LIBRAPORT 
CAMPINAS 

SA

COMÉRCIO 
ATACA-

DISTA DE 
PRODUTOS 
QUÍMICOS. 

PRESTAÇÃO 
DE SERVI-

ÇOS DE DE-
PÓSITO DE 
PRODUTOS 
QUÍMICOS

COMÉRCIO 
ATACA-

DISTA DE 
PRODUTOS 
QUÍMICOS. 

PRESTAÇÃO 
DE SERVI-

ÇOS DE DE-
PÓSITO DE 
PRODUTOS 
QUÍMICOS

AVENIDA 
COMENDA-
DOR ALADI-
NO SELMI, 

5216

2014000916 10/14/2014 III ATZ ANTONIO 
MARASSI

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS

RUA 
JERÔNIMO 

MENDONÇA, 
157 - JARDIM 

CAMPO 
BELO

2014000773 10/14/2014 II LI
PREFEITURA 
MUNICIPAL 
DE CAMPI-

NAS

CONSTRU-
ÇÃO DE 

PONTE PARA 
TRAVES-
SIA DO 

CÓRREGO 
OROZIMBO

RESPONSÁ-
VEL PELA 

OBRA: 
GAFISA AS

AV. OROSIM-
BO MAIA X 
RUA MARIA 

MONTEI-
RO - VILA 

ELIZABETE

2014000886 10/15/2014 I LI
FYP ENGE-
NHARIA E 
CONSTRU-

ÇÕES LTDA.

CONSTRU-
ÇÃO HABI-
TACIONAL 
MULTIFA-

MILIAR 
VERTICAL 

- HMV-5

CONSTRU-
ÇÃO HABI-
TACIONAL 
MULTIFA-

MILIAR 
VERTICAL 

- HMV-5

RUA PRO-
JETADA 01, 

360 - JARDIM 
SANTA 
LUZIA

2014000805 10/16/2014 III ATZ
MARCELO 
CORSINI 
AFONSO

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS

RUA ROMEU 
MASSELI 

LE PETTIT, 
344 - JARDIM 

ATIBAIA

2014000808 10/16/2014 I LP
DIRECIONAL 
CAMPINAS 
ENGENHA-
RIA LTDA

CONSTRU-
ÇÃO HABI-
TACIONAL 
MULTIFA-

MILIAR 
VERTICAL 

- HMV-5

CONSTRU-
ÇÃO HABI-
TACIONAL 
MULTIFA-

MILIAR 
VERTICAL 

- HMV-5

RUA ARQUI-
TETO JOSÉ 
AUGUSTO 
SILVA, 90 - 
MANSÕES 

SANTO 
ANTÔNIO

2014000950 10/16/2014 III ATZ
CLAUDEMIR 
FERNANDO 
MASSOLA

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS

RUA 
MURILO DE 

CAMPOS 
CASTRO, 104 

- PARQUE 
RURAL 

FAZENDA 
SANTA 

CANDIDA

2014000930 10/17/2014 I CDL

ASSOCIA-
ÇÃO DOS ES-
TIGMATINOS 
PARA EDU-
CAÇÃO E 

INSTRUÇÃO 
POPULAR

CONSTRU-
ÇÃO INSTI-
TUCIONAL 
- CSE- EL

ÁREA CONS-
TRUÍDA 

MENOR QUE 
2.500 M²

AVENIDA PA-
DRE GASPAR 

BERTONI, 

DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 13/10 A 17/ 10/2014

ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / PI = PARECER DE 
INDEFERIMENTO / SG = SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIEN-

TAL / TI =TERMO DE INDEFERIMENTO

ANEXO Nº PROTO-
COLO

DOCUMEN-
TO EMITIDO REQUERENTE

EMPREEN-
DIMENTO 

OU OBRA OU 
ATIVIDADE

ENDEREÇO VALIDADE

I 2013/10/51845 LI 100/2014-I
CONDOMÍNIO 
EMPRESARIAL 

BENJAMIN 
FRANKLIN

IMPLANTAÇÃO 
DE CONSTRU-
ÇÃO COMER-
CIAL CSE - 1

AVENIDA 
PIERRE SIMON 

DE LAPLA-
CE, LOTE 2, 

QUADRA F, 650 
- TECNO PARK 

CAMPINAS

10/13/2017

I 2013/10/21044 LP 101/2014-I

QUEIROZ GAL-
VÃO PAULISTA 

14 DESEN-
VOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIO 

LTDA

IMPLANTAÇÃO 
DE EMPRE-

EDNDIMENTO 
HABITACIONAL 

MULTIFAMI-
LIAR VERTICAL 

- HMV - 2

RUA AUGUSTO 
EMILIO ZALU-
AR, QUADAR 

71, QUAR-
TEIRÃO 580, 
S/N - JARDIM 
CHAPADÃO

10/13/2017

I 2014/10/28270 ETM 
096/2014-I

SWM CO-
MÉRCIO E 

LOCAÇÃO DE 
IMÓVEIS LTDA

CONSTRUÇÃO 
RESIDENCIAL 
MULTIFAMI-

LIAR VERTICAL 
HMV - 1

RUA MARCELI-
NA RODRIGUES 

PASCHOAL E 
RUA JEREMIAS 

SOARES 
JÚNIOR, 458/109 

- JARDIM DO 
LAGO

10/10/2015

III 2012/10/52375
TCA 122/2014-

III ATZ 
088/2014-III

SOCIEDADE DE 
ABASTECIMEN-
TO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO 

S.A

CORTE DE 
ÁRVORES 

ISOLADAS E 
INTERVENÇÃO 

EM APP

ENTRE A RUA 
HERMANTINO 
COELHO E A 

RUA ALESSAN-
DRO PAYARA, 

S/N 

10/13/2016

III 2010/10/32876 TCA 123/2014-
III

GRANTEC - 
TÉCNICA DE 

CONSTRUÇÃO 
LTDA

COMPENSA-
ÇÃO REFEREN-

TE AO BAV E 
PROJETO DE 

ARBORIZAÇÃO 
URBANA

AVENIDA SE-
NADOR ANTO-
NIO LACERDA 
FRANCO, 1133 
- JARDIM DO 

LAGO

III 2012/10/16930 TCA 124/2014-
III

COLMÉIA CAM-
BUÍ EMPRE-

ENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS 

LTDA

CONSTRUÇÃO 
HABITACIONAL 

MULTIFAMI-
LIAR VERTICAL 

HMV -3

RUA PRESCI-
LIANA SOARES, 
S/N - CAMBUÍ

IV 2014/10/3438 TI 025/2014-IV EDSON BEREN-
GUEL ME

SERVIÇOS DE 
USINAGEM 

(TORNO, 
FRESA)

RUA BER-
THOLDO 

FERNANDES DE 
CASTRO, 325 

- JARDIM DAS 
BANDEIRAS

DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 13/10 

A 17/10/2014
ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / PI = PARECER DE 
INDEFERIMENTO / SG = SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIEN-

TAL / TI =TERMO DE INDEFERIMENTO

ANEXO Nº PROTO-
COLO

DOCUMEN-
TO EMITIDO REQUERENTE

EMPREEN-
DIMENTO 

OU OBRA OU 
ATIVIDADE

ENDEREÇO VALIDADE

I 2014000886 LI 102/2014-I
FYP ENGE-
NHARIA E 

CONSTRUÇÕES 
LTDA

EMPREEN-
DIMENTO 

HABITACIONAL 
MULTIFAMI-

LIAR VERTICAL 
- HMV - 5

RUA PROJE-
TADA 01, 360 - 

JARDIM SANTA 
LÚCIA

10/17/2016

III 2014000638 ATZ 089/2014-
III

FYP ENGE-
NHARIA E 

CONSTRUÇÕES 
LTDA

RETIRADA DE 
ÁRVORES ISO-
LADAS PARA 

IMPLANTAÇÃO 
DE CONSTRU-
ÇÃO HMV - 5

RUA PROJETA-
DA 01, LOTE 

1, QUADRA A, 
QUARTEIRÃO 

30028, - JARDIM 
SANTA LÚCIA

10/13/2016

III 2014000916 TCA 125/2014-
III

ANTONIO 
MARASSI

CORTE DE 
ÁRVORES 
ISOLADAS

RUA JERONIMO 
MENDONÇA, 
157 - CIATEC - 

ARDIM CAMPO 
BELO II

10/17/2016

IV 2014000309 LP/LI 
089/2014-IV

TIME ENERGY 
INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO 
LTDA

FABRICAÇÃO 
DE APARELHOS 

E EQUIPA-
MENTOS DE 

MEDIDA, TESTE 
E CONTROLE - 
FABRICAÇÃO 

DE MEDIDORES 
DE KMH POLI-

FÁSICOS

RUA LAURO 
VANNUCCI, 

1020 - PARQUE 
RURAL FA-

ZENDA SANTA 
CANDIDA

IV 2014000937 ETM 
080/2014-IV

LIBRAPORT 
CAMPINAS AS

COMÉRCIO 
ATACADISTA 

DE PRODUTOS 
QUÍMICOS E 
PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS 
DE DEPÓSITOS 
DE PRODUTOS 

QUÍMICOS

AVENIDA 
COMENDADOR 
ALADINO SEL-
MI, 5216 - VILA 
SAN MARTIN

10/15/2015

IV 2013000110 TI 023/2014-IV
MARCELO R.R. 
DE OLIVEIRA 

- EPP

ATIVIDADES 
DE SERRALHE-
RIA E DESDO-

BRAMENTO DE 
MADEIRA

AVENIDA 
DEPUTADO 

LUIZ EDUARDO 
MAGALHÃES, 

LOTE 01, 
GLEBA 04, 

QUARTEIRÃO 
15149 - SANTA 

LÚCIA

IV 2014000377 TI 024/2014-IVJOÃO ROBERTO 
CARIA EPP

PRESTAÇÃO DE 
ESCRITÓRIO 

ADMINISTRATI-
VO; TRANSPOR-

TE RODO-
VIÁRIO DE 

CARGA, EXETO 
PRODUTOS 

PERIGOSOS E 
MUDANÇAS, 
INTERMUNI-
CIPAL, INTE-

RESTADUAL E 
INTERNACIO-

NAL

RUA ATAULFO 
ALVES, 366 - 

VILA CASTELO 
BRANCO

IV 2014000902 TI 026/2014-IV
JAGUAR 

USINAGEM E 
FERRAMENTA-
RIA LTDA EPP

FABRICAÇÃO 
DE MÁQUINAS 

E EQUIPA-
MENTOS E 

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS 

DE USINAGEM, 
TORNEARIA E 

SOLDA

RUA RUI ILDE-
FONSO MAR-
TINS LISBOA, 

412 - CHÁCARA 
CAMPOS DOS 

AMARAIS

 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentáv 
  

 JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
 CONVOCAÇÃO 

 A Presidente da Junta Administrativa de Recursos no uso de suas atribuições legais, 
CONVOCA os servidores constantes da Portaria nº 82.121/2014 (titulares ou suplen-
tes) a participar da Reunião de Julgamento de Recursos Administrativos no âmbito da 
Junta Administrativa de Recursos - JAR, instituída pelo Decreto Municipal 18.306, de 
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25 de março de 2014, artigo 173 e Resolução SVDS nº 02/2014.

DATA: 28/10/2014

HORÁRIO: das 9 às 12 h

LOCAL: Sala de Reuniões do Gabinete da SVDS, no 16º andar, Av. Anchieta, nº 200

Protocolado a ser julgado: 

11/10/9524 - Alcana Desenvolvimento Imobiliário Ltda

14/10/32811 - Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

14/10/40696 - Ensatur Empresa Nossa Senhora Aparecida
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL 

 Presidente Da Junta Administrativa De Recursos 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISOS DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
  

  PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2009 -  PROTOCOLO  N.º 2013/16/00266 - 7º 
Termo Aditivo ao  CONTRATO  N.º 030/2009 -  OBJETO : Contrato de prestação de 
serviços de limpeza e portaria no Horto Shopping Ouro Verde. Empresa:  ALT-TEC 
SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA  - CNPJ Nº - 08.850.292/0001-63 - 
 VALOR  :  Face o decurso de 12 (doze) meses de contrato, faz jus a Contratada ao 
reajuste previsto na cláusula 12 do contrato inicial, sendo certo que, o índice pac-
tuado (ICV/Dieese) apurado no período foi no percentual de 6,1837%, perfazendo 
o valor mensal de R$ 18.461,75 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e 
setenta e cinco centavos).  VIGENCIA:  Iniciando-se em 01/07/2014 e, encerrando-se 
em 30/06/2015. Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas do contrato 
inicial e demais aditamentos, que não colidirem com este Termo Aditivo.

 PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 047/2012 -  PROTOCOLO  Nº 2013/16/00074 - 3º 
Termo Aditivo -  CONTRATO  Nº 003/2013 -  OBJETO : Contrato de prestação de 
serviços  locação  de equipamentos de informática (microcomputadores) novos e idên-
ticos, bem como softwares, instalação, suporte técnico, manutenção preventiva e cor-
retiva para a Ceasa/Campinas. Empresa:  DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA 
LTDA  - CNPJ Nº - 05.373.051/0001-82 -  VALOR:  Não haverá qualquer alteração 
do valor recebido mensalmente pela Contratada, que permanecerá auferindo o valor 
mensal de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais).  VIGÊNCIA:  Iniciando-se em 
05/10/2014 e, encerrando-se em 03/12/2014. Permanecem em vigor e inalteradas as 
demais cláusulas do contrato inicial, que não colidirem com este termo aditivo.
 

 MARIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

  

 AVISO DE INEXIGIBILIDADE 
  

 Com base no artigo 25 inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
e em conformidade com os elementos constantes do Protocolo nº. 2013/16/01285, a 
Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - CEASA/Campinas, declara inexigível 
a licitação para a atualização de parecer de empresa especializada na área tributária 
para analisar a questão de incidência do PIS/COFINS sobre os valores arrecadados a 
título de rateio de despesas, e dar parecer técnico que subsidiará a CEASA/Campinas 
em eventuais futuras discussões com o Fisco Federal, seja no âmbito administrativo 
ou judicial. 
 

 MARIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE ADITAMENTO 
  

  Termo Aditivo nº: 2716/14
 Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas
 Contratada: Metro Modular Engenharia de Formas Ltda -EPP
 Objeto: Prorrogação do prazo do contrato de locação de formas plásticas, com todos 
os acessórios que se fi zerem necessários para execução de todas as paredes e lajes para 
construção de 04 unidades habitacionais - Vila Esperança - Campinas/SP.
 Data da Assinatura:  12/09/14
 Prazo:  70 dias (15/09/14 à 24/11/14)
 Potocolado: 0791/14
 Licitação: Dispensa de Licitação com base no inciso II, Parágrafo Único do Artigo 24 
da Lei Federal n.º 8.666/93.
        
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 JOÃO LEOPOLDINO RODRIGUES 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

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

 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO 

 Ficam convocados os Senhores Conselheiros de Administração da EMPRESA MU-
NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC para a reunião 

que irá se realizar no dia 29 de outubro de 2014, às 14h00, nas dependências de sua 
sede social, situada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1.028, Vila Industrial, em Campinas/
SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

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

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

 Presidente do Conselho de Administração 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 Processo Licitatório nº 051/2014 - Pregão Eletrônico nº 025/2014 

 Contratação de empresa para prestação de serviços de Avaliação de Bens Móveis para 
defi nição do valor recuperável e Teste de Impairment pelo valor da avaliação, com 
base nos itens físicos avaliador, de acordo com a determinação do Comitê de Pronun-
ciamento Contábil - CPC 01 e 27.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório e do disposto no 
artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002,  HOMOLOGO  o  Pregão 
Eletrônico nº 025/2014 , e ratifi co a adjudicação do seu objeto em favor da empresa 
 CONVERGY SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA - ME , pelo valor global de 
 R$ 36.000,00  (trinta e seis mil reais). 
Publique-se.
 

 Campinas, 16 de outubro de 2014 
 FABIO PAGANI 
 Diretor Presidente 

  

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - 

IMA, REALIZADA AOS 28 DE JULHO DE 2014. 
 (Elaborada em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130 da Lei 

6404/96) 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze (28/07/2014), às 
09h00, nas dependências da sede social da Informática de Municípios Associados S/A 
- IMA, situada na Rua Bernardo de Souza Campos, 42, Praça Dom Barreto, Bairro 
Ponte Preta, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, NIRE: 35.3.0003850.9, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.197.859/0001-69, reuniram-se, por convocação feita 
nos termos Estatutários, os membros do  CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO : Srs. 
Michel Abrão Ferreira, Sílvio Roberto Bernardin, Fabio Pagani, Hamilton Bernardes 
Júnior e Daniel Eduardo Edelmuth.  FORMA  DE  CONVOCAÇÃO : Devidamente 
convocados pelo Sr. Presidente do Conselho, Michel Abrão Ferreira, conforme dis-
posições estatutárias vigentes para deliberarem sobre a seguinte pauta:  1. Resulta-
dos: Fluxo de Caixa realizado junho de 2014;   2. Resultado Prévio - Comparativo 
maio/2013 - maio de 2014; 3.   Outros assuntos de interesse da empresa.  Observada 
a presença de quorum legal, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Michel Abrão 
Ferreira, Presidente do Conselho de Administração. Além dos membros do Conselho 
de Administração, estiveram presentes à reunião o Sr. Paulo Zanella, Diretor Adminis-
trativo Financeiro da IMA e a Sra. Ana Maria Cardoso, Supervisora Contábil/Finan-
ceiro da IMA e a Sra. Renata Felisberto, Gerente Jurídico da IMA. O Sr. Presidente do 
Conselho de Administração declarou instalada a reunião convidando a mim, Renata 
Felisberto, para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente do Conse-
lho solicitou à Sra. Ana Maria Cardoso que apresentasse o primeiro item da pauta:  1. 
Resultados: Fluxo de Caixa realizado - junho de 2014:  Atendendo ao pedido, a Sra. 
Ana Maria passou a explicar cada um dos pontos do fl uxo de caixa realizado e não ha-
vendo questionamentos, aprovaram os apontamentos na íntegra. Passando ao segundo 
item da pauta  2. Resultado Prévio - Comparativo maio/2013 - maio de 2014 -  a 
Sra. Ana Maria continuou explicando aos presentes cada um dos pontos destacados 
no resultado prévio, apresentando o comparativo entre maio de 2013 e maio de 2014 
e as demonstrações contábeis do período analisado. Não havendo questionamentos, os 
Conselheiros aprovaram na íntegra os apontamentos. Na sequencia, a Sra. Ana Maria 
informou aos presentes sobre os pontos destacados na planilha de planejamento dos 
resultados com relação aos investimentos e projeção de gastos da empresa ao longo do 
ano de 2014, com o que todos concordaram. O Sr. Presidente do Conselho agradeceu 
a apresentação da Sra. Ana Maria Cardoso que se despediu e se retirou da sala. Dando 
continuidade, tomou a palavra o Sr. Paulo Zanella para explanar aos presentes sobre a 
proposta de ascensão profi ssional e progressão salarial com os devidos custos envol-
vidos, e as medidas da Gerência de Recursos Humanos que deverão ser imediatamente 
implementadas em atendimento às normas internas da IMA, obtendo a aprovação dos 
presentes.  3. Outros assuntos de interesse da sociedade : Na sequencia, o Sr. Fábio 
Pagani informou aos presentes a respeito do andamento da instalação do Data Center 
Modular, mostrando as obras em andamento e atualizando-os sobre o cronograma de 
instalação do container, entrega e confi guração dos equipamentos -  blades e storages  
- e licenças de uso de softwares adquiridos, bem como sobre o  moving , com o que 
todos concordaram. Ressaltou, ainda, que o Data Center gerenciado pela IMA terá 
capacidade para abrigar todos os sistemas e dados da Administração Direta e Indireta 
de Campinas. Com relação à Administração Indireta, informou que a IMA já fechou 
convênios e entendimentos neste sentido com as autarquias e empresas públicas mu-
nicipais. Com relação à Administração Direta, salientou que o serviço já está previsto 
no contrato fi rmado entre a PMC e a IMA e hoje atende diversas secretarias, como 
Finanças, Educação, Saúde, Administração e outras e, com as novas instalações, po-
derá atender a demandas reprimidas como, por exemplo, as demandas do CIMCAMP 
da Secretaria de Segurança Pública, passando a armazenar e gerenciar as informações 
e imagens geradas por aquele Departamento, o que obteve a aprovação dos demais 
Conselheiros. Continuando, passaram a análise do texto do Regimento Interno da In-
formática de Municípios Associados S/A - IMA, cujo texto segue integralmente trans-
crito no anexo. Os Conselheiros aprovaram o texto do Regimento Interno na íntegra. 
Na sequencia, o Presidente do Conselho convidou o Sr. Sivaldo Teodoro, Gerente 
de Suprimentos da IMA, para explicar sobre o novo procedimento de compras a ser 
implementado na IMA. Atendendo ao pedido, o Sr. Sivaldo apresentou cada uma das 
etapas do procedimento de compras, ressaltando as fases que poderão ser excluídas, 
simplifi cando o procedimento. Os Conselheiros aprovaram os apontamentos na ínte-
gra e o novo procedimento de compras que resultará na redução dos custos operacio-
nais internos da IMA, parabenizando o Diretor Administrativo Financeiro e o Gerente 
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de Suprimentos pela iniciativa. O Sr. Presidente do Conselho agradeceu a apresenta-
ção do Sr. Sivaldo Teodoro que se despediu e se retirou da sala. Continuando, tomou a 
palavra a Gerente Jurídico da IMA, Renata Felisberto, para propor a rerratifi cação dos 
temas abordados nas atas de reunião deste Conselho de Administração, datadas de 28 
de agosto de 2013 e 28 de abril de 2014, com relação a mudança do endereço da fi lial 
gráfi ca para o prédio da nova sede da IMA e o posterior encerramento das atividades 
de serviços gráfi cos. De acordo com o deliberado na reunião ocorrida em 28/08/2013 a 
fi lial gráfi ca da IMA, inscrita no CNPJ nº 48.197.859-0004-01 e NIRE 35904480819, 
passou a atuar no endereço da sede da Informática de Municípios Associados S/A - 
IMA, o que foi ratifi cado pelos Conselheiros. Por deliberação em reunião do Conselho 
de Administração ocorrida aos 28 de abril de 2014 decidiu-se pelo encerramento das 
atividades de serviços gráfi cos (gráfi ca impressa), sendo realizada a baixa do CNPJ 
nº 48.197.859-0004-01 e NIRE nº 35904480819 junto à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - SRF - e junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP. Os 
Conselheiros aprovaram a proposta, concordando com a rerratifi cação das delibera-
ções, que deverão ser objeto de registro junto à Junta Comercial do Estado de São 
Paulo - JUCESP - a fi m de dar plena validade ao ato, surtindo seus regulares efeitos. 
Finalizando, o Sr. Presidente do Conselho indagou aos presentes sobre outros assuntos 
de interesse da sociedade a serem discutidos e não havendo manifestação os traba-
lhos foram encerrados.  QUORUM DE DELIBERAÇÕES : Todas as deliberações 
foram discutidas e aprovadas por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes. 
 ENCERRAMENTO : Não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos. 
 APROVAÇÃO E ASSINATURAS : A presente ata foi lida, aprovada e assinada em 
Livro próprio pelos Conselheiros e demais presentes.  Michel  Abrão  Ferreira Sílvio 
Roberto Bernardin ; Daniel Eduardo Edelmuth; Hamilton  Bernardes  Júnior;   Fá-
bio    Pagani;   Paulo Zanella  ; Renata Felisberto .
 REGIMENTO INTERNO DA  
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 
 TÍTULO I  
 DA NATUREZA E FINALIDADE  
 Art. 1º  A Informática de Municípios Associados S/A - IMA, é uma sociedade de eco-
nomia mista, criada pela Lei Municipal de Campinas nº 4635/76. É, portanto, pessoa 
jurídica de direito privado, dotada de autonomia administrativa, fi nanceira e patrimô-
nio próprio, sendo integrante da Administração Pública Indireta . 
 Art. 2º  A Sociedade tem por objeto social exercer atividades na área de Tecnologia da 
Informação e Comunicação e outras, sem restrições de limites geográfi cos, destinadas 
às pessoas físicas ou jurídicas de natureza pública, privada ou do terceiro setor, pre-
vistas em seu Estatuto Social.
 TÍTULO II 
 DAS COMPETÊNCIAS DAS DIRETORIAS 
 CAPÍTULO I 
 DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 Art. 3º  A Diretoria Executiva, eleita por ato do Conselho de Administração ,  é com-
posta por um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo-Financeiro e um Diretor 
Técnico, eleitos para a gestão de 03 (três) anos, permitida a recondução, e destituíveis 
a qualquer tempo por decisão do Conselho de Administração;
 § 1º  A Diretoria Executiva  reunir-se-á no mínimo uma vez por mês, e sempre que con-
vocada pelo Diretor Presidente ou pela maioria de seus membros.
 § 2º  As deliberações da Diretoria Executiva serão tomadas por maioria de votos, ca-
bendo ao Diretor Presidente ou ao seu substituto, em caso de empate, o voto de de-
sempate.
 § 3º  As substituições dos Diretores em suas faltas ou impedimentos temporários obe-
decerão à seguinte ordem: Diretor Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e 
Diretor Técnico. Sempre que ocorrer substituição por prazo superior a quinze (15) 
dias, o fato será devidamente registrado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria e 
aprovado pelo Conselho de Administração. As substituições serão feitas em regime de 
acumulação de cargos, sem que os substitutos façam jus à acumulação de honorários.
 § 4º   Compete à Diretoria Executiva: 
I- cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Sociedade, o Regimento Interno, as delibera-
ções do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
II- praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade;
III- distribuir entre seus membros as correspondentes atribuições, respeitadas as cons-
tantes do Regimento Interno da Sociedade;
IV- submeter ao Conselho de Administração, após aprovação da Diretoria Executiva e 
parecer do Conselho Fiscal, as propostas de aumento de capital;
V- submeter ao Conselho de Administração, após aprovação da Diretoria Executiva, 
proposta de reforma do Estatuto Social;
VI- propor normas para aquisição, alienação, locação, cessão e a vinculação em garan-
tia de bens do ativo permanente a serem submetidos ao Conselho de Administração ou 
a Assembleia Geral quando for o caso;
VII- elaborar e aprovar o Relatório da Administração a ser submetido anualmente, jun-
tamente com as Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório 
dos Auditores Independentes e submetê-lo à aprovação do Conselho de Administra-
ção, em reunião conjunta com o Conselho Fiscal, e à ulterior apreciação da Assem-
bleia Geral; 
VIII- planejar e programar suas atividades de acordo com critérios técnicos atualiza-
dos;
IX- renunciar a direitos e transigir, desistir e fazer acordos;
X- estabelecer convênios, bem como propor à Assembleia Geral de Acionistas a utili-
zação de saldo das reservas provenientes de lucro líquido da Sociedade.
XI- Aprovar:
a) O orçamento anual da sociedade;
b) O planejamento estratégico da empresa e o programa de desenvolvimento de re-
cursos humanos;
c) As revisões do plano de cargos, carreiras e salários; 
XII- Aprovar o código de ética e conduta da sociedade;
XIII- A Diretoria Executiva poderá, após aprovação do Conselho de Administração:
a) para fi ns de gestão dos negócios da IMA, em caso de necessidade comprovada, 
contrair empréstimos e fi nanciamentos;
b) ceder, permutar, hipotecar e empenhar bens móveis e imóveis no legítimo interesse 
da Sociedade;
c) dar cauções, avais e fi anças em operações de interesse da Sociedade;
d) efetuar doação e contribuição às instituições cívicas, culturais, religiosas e fi lantró-
picas de utilidade pública e a órgãos dos poderes públicos.
 CAPÍTULO II 
 DA DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 
 Art. 4º  A Diretoria da Presidência, representada pelo Diretor Presidente,   Com-
pete:  
I- Dirigir, coordenar e supervisionar os diversos ramos das atividades sociais e orien-

tar, de modo geral, os estudos econômicos e fi nanceiros, pertinentes aos objetivos 
sociais da IMA;
II- Orientar a estratégia geral da IMA, promover o planejamento estratégico, bem 
como, as diferentes estratégias referentes a cada unidade organizacional;
III- Coordenar as atividades dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da 
IMA;
IV- Regulamentar os assuntos pertinentes às competências e atividades da IMA.
 CAPÍTULO III 
 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 
 Art. 5º  A Diretoria Administrativo-Financeira, representada pelo Diretor Admi-
nistrativo-Financeiro,   Compete:  
I- Assegurar o cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fi scal, contábil e 
pública, aplicáveis na administração da empresa;
II- Efetuar a gestão contábil, fi nanceira e fi scal;
III- Administrar e praticar todos os atos de gestão orçamentária e fi nanceira, autorizan-
do despesas e ordenando os respectivos pagamentos;
IV- Implementar programas de desenvolvimento de recursos humanos, de segurança 
e medicina do trabalho;
V- Administrar os processos de admissão, movimentações e desligamentos de pessoal;
VI- Praticar os atos de provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal da IMA em 
decorrência de habilitação em concurso público, bem como exercer o poder discipli-
nar, nos termos da legislação em vigor; 
VII- Assegurar os processos de compras diretas e os processos licitatórios em suas 
modalidades;
VIII- Assegurar a qualidade dos serviços de manutenção, conservação predial, telefo-
nia e segurança patrimonial.
 CAPÍTULO IV 
 DA DIRETORIA TÉCNICA 
 Art. 6º   A Diretoria Técnica, representada pelo Diretor Técnico,   Compete:  
I- Identifi car as necessidades dos clientes e cidadãos com relação a soluções e serviços 
de tecnologia da informação e comunicação;
II- Pesquisar e indicar recursos tecnológicos para proposição de projetos inovadores; 
III- Buscar parcerias com universidades e instituições de pesquisa para projetos de 
inovação; 
IV- Buscar oportunidades de fi nanciamento e fomento para viabilizar a implementa-
ção de projetos de inovação; 
V- Acompanhar o portfólio de programas e projetos analisando interdependência, 
orientando prioridades e dirimindo confl itos de recursos; 
VI- Acompanhar a implantação e ciclo de vida de projetos em todas as gerências 
técnicas;
VII- Garantir a entrega e a qualidade dos produtos e serviços.
 TÍTULO III 
 DA COMPETÊNCIA DOS DIRETORES E DOS CARGOS E FUNÇÕES DE 
CONFIANÇA 
 CAPÍTULO I 
 DA COMPETÊNCIA DOS DIRETORES 
 Art. 7º A cada Diretor,   compete:  
I- Participar das reuniões da Diretoria Executiva, concorrendo para a defi nição das 
políticas a serem seguidas pela Sociedade e relatando os assuntos da sua respectiva 
área de atuação;
II- Coordenar as atribuições relativas à sua área de atuação, responsabilizando-se pelo 
cumprimento das deliberações e das diretrizes do Conselho de Administração e da 
Assembleia Geral;
III- Firmar, em conjunto com outro diretor, como representante legal da IMA:
a) contratos, aditamentos, convênios, acordos, ajustes e outros atos negociais simila-
res, abrir e encerrar contas em estabelecimentos bancários e de crédito;
b) Atas de registro de preços e normas administrativas. 
IV- Em conjunto com outro procurador da empresa:
a) movimentar contas em estabelecimentos bancários e de crédito;
b) emitir e endossar notas promissórias, cheques e demais títulos de crédito;
c) sacar, endossar e aceitar títulos cambiais. 
V- Conceder reajustes salariais, progressões salariais, promoções na carreira e, licen-
ciar empregados, na forma da lei e do sistema normativo da IMA;
VI- Cumprir a função básica e as atribuições específi cas constantes do Regimento 
Interno da Sociedade.
VII- Autorizar viagens a outros estados, do país, no exclusivo interesse da sociedade.
 Art. 8º Ao Diretor Presidente, Compete  :  
I- Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva, concorrendo para a defi -
nição das políticas a serem seguidas pela Sociedade e relatando os assuntos da sua 
respectiva área de atuação;
II- Representar a Sociedade ativa e passivamente em juízo, ou fora dele, podendo em 
conjunto com outro Diretor, constituir procuradores “ad judicia” e “ad negotia”, e 
autorizar prepostos;
III- Compor a estrutura administrativa e organizacional, bem como, estabelecer o pla-
no salarial dos cargos de carreira;
IV- Nomear os ocupantes para os cargos de confi ança;
V- Conceder reajustes de salários, promover e licenciar empregados, na forma da lei e 
do sistema normativo da IMA;
VI- Prestar contas de sua gestão e coordenar o Controle Interno para fi ns de atendi-
mento às normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
VII- Avaliar e orientar o desempenho da sociedade;
VIII- Autorizar viagens a outros estados, do país, no exclusivo interesse da Sociedade;
IX- Exercer quaisquer outras atribuições não reservadas ao Conselho de Administra-
ção; 
X- Estabelecer prioridade de execução de serviços;
XI- Determinar abertura de sindicância, de inquérito administrativo e a aplicação de 
penalidades; 
XII- Com a anuência do Conselho de Administração:
a) Compor o quadro de pessoal de carreira e de confi ança;
b) Estabelecer o plano salarial e o quadro dos cargos de confi ança 
c) Efetuar as alterações necessárias no Regimento Interno da Sociedade.
 Art. 9º Ao Diretor Administrativo-Financeiro, compete: 
I- Cumprir e fazer cumprir as diretrizes referentes ao pessoal, legais e administrativas, 
estabelecidas pela Diretoria Executiva ou pelo Diretor Presidente, no limite de sua 
competência;
II- Cumprir e fazer cumprir as diretrizes fi nanceiras estabelecidas pela Diretoria Exe-
cutiva, no limite de sua competência;
III- Aprovar reajustes de salários, promover e licenciar empregados, na forma da lei e 
do sistema normativo da IMA;
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IV- Designar empregados de carreira para funções de confi ança;
V- Aprovar programas de recursos humanos, de segurança e medicina do trabalho;
VI- Aprovar os processos de compras diretas e os processos licitatórios da empresa, 
com valor superior aos limite de aprovação dos gerentes e coordenadores e supervi-
sores;
 Art. 10º Ao Diretor Técnico,   Compete:  
I- Cumprir e fazer cumprir as diretrizes técnicas e operacionais estabelecidas pela 
Diretoria Executiva ou pelo Diretor Presidente, no limite de sua competência;
II- Promover, conceder reajustes de salários e licenciar empregados, na forma da lei e 
do sistema normativo da IMA;
III- Designar empregados de carreira para funções de confi ança da diretoria técnica;
IV- Coordenar as ações de planejamento, gestão estratégica e indicadores de gestão da 
empresa, sob o aspecto da área técnica;
V- Buscar a melhoria contínua do Painel de Indicadores e Métricas de Desempenho 
dos Processos da área de TI;
VI- Aprovar os processos de compras diretas da diretoria técnica, com valor superior 
ao limite de aprovação dos gerentes, coordenadores e supervisores;
 CAPÍTULO II 
 DAS COMPETÊNCIAS DOS CARGOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
 Art. 11º Aos Gerentes e Assessores Coordenadores, compete: 
I- Gerenciar os projetos da área e as solicitações dos clientes internos e externos, para 
garantia da entrega e da qualidade dos produtos e serviços prestados;
II- Administrar os processos da qualidade da gerência, defi nir e avaliar os indicadores 
de desempenho;
III- Efetuar o Relacionamento Institucional com clientes;
IV- Analisar interdependência, prioridade de projetos e dirimir confl itos; 
V- Administrar os contratos de serviços prestados e/ou de serviços contratados de sua 
gerência; 
VI- Prover profi ssionais para compor a equipe do projeto e equipe de apoio;
VII- Avaliar e orientar a equipe sobre comportamentos, atitudes e procedimentos;
VIII- Autorizar viagens, dentro da região metropolitana de Campinas, no exclusivo 
interesse da Sociedade;
IX- Aprovar os documentos da respectiva gerência ou assessoria, dentre eles: 
a) Solicitação de adiantamento para pequenas despesas, emergenciais, e a respectiva 
prestação de contas, até o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais);
b) As Compras e as Solicitações de adiantamento para despesas de viagem e a res-
pectiva prestação de contas, até o valor de R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais);
c) Documentos relacionados à gestão de pessoal da sua equipe;
d) Em conjunto com um diretor, promover, conceder reajuste de salários ou licenciar 
empregado na forma da Lei e do Plano de Carreiras da IMA;
e) Somente ao Gerente de RH: assinar os contratos de trabalho de empregados, de 
estagiários e de aprendizes, declarações e certidões de trabalho, rescisões de contrato, 
solicitações de empréstimos consignados em folha de pagamento, ou quaisquer outros 
documentos emitidos pela gerência de recursos humanos. 
 Art. 12º Aos Assessores, compete: 
I- Assessorar as diretorias ou gerências, no planejamento e na execução das atividades 
operacionais e burocráticas das áreas e no planejamento estratégico da empresa;
II- Participar da implementação de produtos, serviços e dos projetos e ações do pla-
nejamento estratégico, a fi m de garantir a qualidade e a execução nos prazos estabe-
lecidos;
III- Identifi car oportunidades para melhoria continua dos serviços prestados;
IV- Elaborar instruções, normas, procedimentos, treinamentos e implementar meto-
dologias de trabalho.
 Art. 13º Aos Supervisores, compete: 
I- Administrar equipe de pessoal; 
II- Defi nir escala de trabalho, avaliar e orientar a equipe sobre comportamentos, ati-
tudes e procedimentos;
III- Planejar e promover o treinamento da equipe; 
IV- Administrar recursos e materiais necessários para o local de trabalho; 
V- Realizar reuniões periódicas com a equipe para motivação;
VI- Realizar a interface da IMA com o cliente para nivelar as diretrizes do serviço; 
VII- Elaborar relatórios gerenciais; 
VIII- Supervisionar os projetos da unidade e as solicitações dos clientes internos e 
externos, para garantia da qualidade dos produtos e serviços prestados;
IX- Administrar os processos da qualidade da unidade, indicar e avaliar os indicadores 
de desempenho; 
X- Analisar interdependência prioridade de projetos e dirimir confl itos;Administrar os 
contratos de serviços prestados e/ou de serviços contratados de sua unidade;
XI- Aprovar, os seguintes documentos:
 a)  Solicitação de adiantamento para pequenas despesas, emergenciais, e a respectiva 
prestação de contas, até o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais);
 b)  Compras até o valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais);
 c)  Fichas de frequência e Banco de horas; 
 d)  Liberação do cumprimento do Aviso Prévio;
 e)  Aprovar os Planos de Trabalho da unidade.
XII- Aprovar, em conjunto com o gerente ou com o Assessor Coordenador da área, os 
seguintes documentos da respectiva unidade:
a) Termos de Referência;
b) Solicitações de treinamento previstas no plano de treinamento da IMA;
c) Necessidades de recrutamento e seleção previstas no orçamento;
d) As revisões das descrições de cargos;
e) Solicitação de movimentação de pessoal por motivo de seção, mudança de horário 
e desligamento sem justa causa.
XIII- O responsável pela assinatura técnica do balanço patrimonial e da demonstração 
dos resultados será: 
a) O Gerente Financeiro, se possuir o registro no Conselho Regional de Contabilidade 
- CRC;
b) O Analista Contábil Sênior do quadro de carreira da IMA;
c) Escritório de Contabilidade independente;
d) O Supervisor Contábil/Financeiro e o Supervisor Fiscal. 
d.1) Neste caso, o Supervisor Contábil assinará o balanço, com a anuência e respon-
sabilidade do Supervisor Fiscal. Para tanto, os Supervisores receberão um adicional 
salarial de 30% (trinta porcento) sobre a remuneração mensal, ou seja, do salário 
acrescido do adicional de supervisão.
 Art. 14º  As compras, despesas, adiantamentos, pagamentos e outros com valor acima 
dos limites previstos aos gerentes, assessores coordenadores e supervisores, deverão 
ser aprovados pelo diretor da área ou por dois diretores nos demais casos previstos 
neste regimento.  
 Art. 15º  Os diretores, poderão assinar também, em caso de ausência ou qualquer outro 

motivo, os documentos de prerrogativa dos gerentes, coordenadores ou supervisores.
 
 TÍTULO IV 
 DO REGIME DE TRABALHO E DAS NOMEAÇÕES  
 Art. 16º  As admissões de pessoal na empresa ocorrem em conformidade com o art. 37 
da Constituição Federal e sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Os salários serão defi nidos e atualizados, por resolução de diretoria, nas Tabelas Sa-
lariais.
 Art. 17º  Quadro Permanente: São os cargos técnicos, administrativos e operacionais. 
Para estes, as admissões ocorrem somente mediante a aprovação em concurso público 
de provas e/ou de provas e títulos. 
 Art. 18º  Quadro de Confi ança: São os cargos de Gerentes, Gerentes Interinos e Asses-
sores, sendo de livre nomeação e exoneração.
 § 1º  O empregado do quadro de carreira, que for nomeado para ocupar o cargo de 
confi ança de Assessor, de Gerente ou de Gerente Interino, receberá mensalmente, pelo 
exercício do cargo, um Adicional de Função correspondente a no mínimo 40% (qua-
renta por cento) do valor do salário do cargo de carreira que ocupa;
I. Para cargo de gerente interino somente poderá ser nomeado empregado do quadro 
de carreira da empresa ou outro gerente em acúmulo com o cargo nomeado;
II. Não se aplica o adicional de função quando a nomeação do gerente interino for 
para substituir gerente afastado temporariamente do trabalho por até 30(trinta) dias. 
Nesse caso, fará jus o interino a receber um adicional de substituição correspondente 
à diferença entre o seu salário e o do substituído.  Se o salário básico do empregado 
nomeado gerente interino for superior ao salário do gerente substituído, não fará jus 
ao adicional de substituição;
III. O  valor do  adicional de função e do adicional de substituição serão reajustados 
pelos mesmos índices de correção salarial da data base da categoria; 
IV. O empregado do quadro de carreira que exercer o cargo de  Assessor ,  Gerente ou 
de Gerente Interino ao ser exonerado, retornará ao cargo anteriormente ocupado, pas-
sando a receber o salário do seu cargo de carreira atualizado, deixando de receber o 
Adicional de Função e/ou o adicional de substituição.
 Art. 19º  Funções de Confi ança: São ocupadas, exclusivamente, por empregados do 
Quadro Permanente, e designados por Resolução de Diretoria, sendo de livre nome-
ação e exoneração em conformidade com os artigos 37, inciso II e 173, parágrafo 1º, 
inciso II da Constituição Federal e Artigo 499 da Consolidação das Leis do Trabalho.
 § 1º  Ficam estabelecidas as funções de confi ança de Supervisor nas unidades adminis-
trativas e setores fazendo o ocupante jus a um adicional de função de até 30% (trinta 
por cento) do seu salário base, limitado ao valor mensal equivalente a 1,3 (um vírgula 
três) salários mínimo nacional.
 § 2º  O adicional de função estabelecido pela Resolução de Diretoria vigorará somente 
no período em que a função de confi ança for exercida.
 Art. 20º  Percebida a gratifi cação de função por 10 (dez) anos ou mais, a gratifi cação 
será incorporada ao salário mensal do empregado, para todos os efeitos legais, ainda 
que o empregador, sem justo motivo, o reverta ao seu cargo efetivo. 
 § 1º  Havendo a incorporação e mantendo-se no mesmo cargo/função, o empregado 
não fará jus ao recebimento cumulativo de adicional de função.
 § 2º:  Na hipótese do empregado receber a gratifi cação decorrente de duas funções 
gratifi cadas sucessivas (funções diversas - Ex: Supervisão + Gerência) pelo período 
de 10 (dez) anos, serão aplicadas as seguintes regras:
I- Será automaticamente incorporado ao salário mensal o percentual da gratifi cação de 
menor valor, para todos os efeitos legais;
II- Atingindo 60% (sessenta por cento) do decênio na função gratifi cada de percentual 
de maior valor, essa gratifi cação será incorporada ao seu salário mensal. Neste caso, 
havendo a incorporação e mantendo-se no mesmo cargo/função, o empregado não fará 
jus ao recebimento cumulativo de adicional de função.
 § 3º:  Na hipótese do empregado receber a gratifi cação decorrente de três funções 
gratifi cadas diversas e sucessivas (supervisão, gerência e direção) pelo período de 10 
(dez) anos, serão aplicadas as seguintes regras:
Será automaticamente incorporada ao salário mensal a gratifi cação de percentual de 
menor valor;Quando a somatória do tempo de serviço relativo às duas maiores gratifi -
cações atingir 60% (sessenta por cento) do decênio, será incorporado, ao salário men-
sal do empregado, o valor da gratifi cação intermediária;Atingindo o empregado o tem-
po de serviço equivalente a 60% (sessenta por cento) do decênio na função gratifi cada 
de maior valor, a respectiva gratifi cação será incorporada ao seu salário mensal, para 
todos os efeitos legais. Neste caso, havendo a incorporação e mantendo-se no mesmo 
cargo/função, o empregado não fará jus ao recebimento cumulativo de adicional de 
função.  § 4º:  Em todos os casos, o valor da remuneração total do empregado, fi cará 
limitado ao teto remuneratório municipal, cujo valor é igual ao do subsídio fi xado na 
Lei ao Prefeito Municipal.

 TÍTULO V 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Art. 21º  Para todos os fi ns legais, o empregado responde civil e criminalmente pelos 
atos praticados com desvio de fi nalidade na relação de suas atividades e competências 
profi ssionais, bem como, pelas despesas, compras ou contratações por ele aprovadas. 
 Art. 22º  Os limites de valores de aprovação dos Gerentes, Assessores Coordenadores 
e Supervisores, serão corrigidos, anualmente, no mês de janeiro, pelo índice de varia-
ção do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do ano anterior.
 Art. 23º  As dúvidas oriundas na aplicação deste Regimento serão dirimidas pelo Di-
retor Presidente. Michel Abrão Ferreira; Sílvio Roberto Bernardin; Daniel Eduardo 
Edelmuth; Hamilton Bernardes Júnior; Fábio Pagani, Paulo Zanella, Renata Felisberto 
OAB/SP nº 164.264. JUCESP Nº 413.322/14-2 em 10/10/2014. Flavia Regina Britto 
- Secretária Geral.

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2014/259  - ELETRÔNICO. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CASA DE VEGETAÇÃO E VIVEIRO DE 
TRANSIÇÃO ACLIMATAÇÃO, PARA PRODUÇÃO PERMANENTE DE MUDAS 
DE ESPÉCIES NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA, NO PARQUE DAS ÁGUA. Re-
cebimento das propostas até às 8h do dia 30/10/2014 e início da disputa de preços dia 
30/10/2014 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.
licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) 
e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
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 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão n. 2014/241  -  ELETRÔNICO . Objeto: Registro de preços para aquisição de 
solução antiespumante na forma líquida para aplicação em estação de tratamento de 
esgoto sanitário.  Recebimento das propostas até às 8h do dia 04.11.2014  e início 
da disputa de preços  dia 04.11.2014 às 9h.  A informação dos dados para acesso deve 
ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. O edital poderá ser obtido nos sites (www.
licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações 
das 8h às 12h e 14h às 17h.
   

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

  

 HOMOLOGAÇÃO 
  

 Pregão n. 2014/216 - Eletrônico. Objeto: AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE SUR-
TO. Comunicamos a homologação do pregão à empresa CLAMPER INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO S/A, lote 01, valor total R$ 47.400,00. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 
  

  

 RESUMO DE CONTRATO 
  

 Contrato n. 2014/6008; Contratada: Eletrotécnica Pires Ltda; CNPJ: 47.984.505/0001-
00; Tomada de Preços 5/2014; Objeto: prestação de serviço de instalação elétrica para 
iluminação externa do almoxarifado Cidade Jardim, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão-de-obra; Vigência: 06 meses; Valor: R$ 326.093,40.
Contrato n. 2014/6009; Contratada: Sotero da Silva Sociedade de Advogados; CNPJ: 
20.936.255/0001-78; Compra Direta 41/2014; Objeto: prestação de serviço técnico-
-jurídico para acompanhamento e orientação na atualização/adequação e impalntação 
do plano de cargos e salários da SANASA; Vigência: 06 meses; Valor: R$ 188.400,00.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
  

  

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  CONCORRÊNCIA N. 2014/03  - OBJETO: Execução de implantação de setorização 
e reabilitação da infraestrutura, das redes e ligações de água  no bairro Jd. Flam-
boyant - Bloco 1  e implantação de setorização e medição de vazão/volume com con-
trole de pressão e reabilitação da infraestrutura das redes e ligações de água no  Bairro 
Vila Paraiso , no mesmo caminhamento de rede, por método não destrutivo - MND, 
instalação de caixas de proteção de hidrômetros, recomposição de pavimento asfál-
tico e passeio, com fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e mão-de-
-obra, com recursos parcialmenteda Caixa Econômica Federal - Contratos OGU/PCJ 
- 0422.111-62/2014 e 0422.112-76/2014. Comunicamos a homologação e adjudicação 
do objeto à empresa  - DBO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. ITEM 1  - R$ 
2.110.638,10 (dois milhões, cento e dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e dez centa-
vos),  pelo período de 480 (quatrocentos e oitenta) dias. ITEM 2  - R$ 1.714.272,35 
(um milhão, setecentos e quatorze mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e cinco 
centavos),  pelo período de 420 (quatrocentos e vinte) dias. 
  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

  

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  Pregão n. 2014/204  - Eletrônico. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO DE RADIADORES. Comunicamos a homologação do pregão à empresa 
PENACHIN & CIA LTDA., lote 01, valor total R$ 20.400,00. Vigência: 12 meses. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

  

 RESUMO DE COMPRA DIRETA 
  

  N.2014/40 -  Contratada: KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA. Objeto: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI-
VA EM SOPRADORES DA MARCA KAESER. Valor total R$ 96.960,00. Conforme 
parecer jurídico emitido de acordo com o artigo 25, caput, da Lei nº 8666/93. O Sr. 
Diretor Presidente ratifi ca a presente contratação. 
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
  

  

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  Pregão n. 2014/202  - Eletrônico. Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADO-
RES E SOFTWARES. Comunicamos a homologação do pregão à empresa JR CO-
MÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, lote 01, valor total R$ 
8.586,00.
 Pregão n. 2014/227  - Eletrônico. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MA-
NUTENÇÃO HIDRÁULICA. Comunicamos a homologação do pregão às empresas 
Inovações Rafaelli Construção Ltda. - EPP, lote 03, valor total R$ 4.200,00, Hidroluna 
Materiais para Saneamento Ltda., lote 05, valor total R$ 2896,00 Suely Valquíria Ja-
gher e Silva Domaredzky - EPP, lote 07, valor total R$ 3.429,00.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

  

 AVISO DE LOTE FRACASSADO 
  

  Pregão: 2014/227  - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HI-
DRÁULICA. Comunicamos aos interessados que os lotes 01, 02, 04 e 06 foram de-
clarados fracassados por não haver propostas classifi cadas para os mesmos.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

  

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

 Aditamento n.1 ao Contrato n. 2014/5882; Concorrência 6/2013; Contratada: CTL 
Engenharia Ltda; CNPJ: 48.870.117/0001-52; Objeto: execução das obras de con-
clusão, revisão e complementares da ETE San Martin (Campinas, SP); Supressão de 
valor de 1,14%, dada a publicação da Lei 12.844/2013 que altera os artigos 7º, 8º e 9º, 

o Anexo I da Lei 12.546/2011 e o artigo 14 da Lei 11.774/2008 que alteram os setores 
benefi ciados com o regime de desoneração da folha de pagamento; Valor suprimido: 
R$ 38.263,52.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
  

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 45A. REUNIÃO SOLENE 

 PAUTA DOS TRABALHOS DA 45ª REUNIÃO SOLENE, A SER REALIZA-
DA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, QUINTA-FEIRA, ÀS 20H, NO 
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, SITUADO NA 
AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 66 - PONTE PRETA. 

 Ficam os Senhores Vereadores convocados para a 45ª Reunião Solene, a ser realizada 
no dia 23 de outubro de 2014, quinta-feira, às 20h, no Plenário da Câmara Municipal 
de Campinas, situado na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta, opor-
tunidade na qual será entregue Título de Cidadão Campineiro a Lizwaldo Mario Ziti.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 CAMPOS FILHO 

 Presidente 
  

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 3826, DE 17 DE OUTUBRO 
DE 2014. 

 CONCEDE DIPLOMA DE MÉRITO "ZUMBI DOS PALMARES" A AN-
DREIA MARQUES. 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Campos Filho, seu Presidente, promulgo o seguin-
te Decreto Legislativo:
 Art. 1º -  Fica concedido Diploma de Mérito "Zumbi dos Palmares" a Andreia Mar-
ques, pelos relevantes serviços prestados à Campinas na defesa e integração social 
dos membros da comunidade negra, bem como na difusão da cultura afro-brasileira.
 Art. 2º -  À homenageada será entregue diploma em conformidade com o disposto no 
artigo 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.
 Art. 3º -  As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara, consignadas no orçamento vi-
gente, suplementadas, se necessário. 
 Art. 4º -  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
 

 Campinas, 17 de outubro de 2014 
 CAMPOS FILHO 

 Presidente 
 autoria: Vereador Carlão do PT
 PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 17 DE OUTUBRO 
DE 2014. 
 

 ISRAEL MAZZO 
 Diretor Geral 

  

 PUBLICAÇÃO DE ATOS DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS BIÊNIO 2013/2014 

  
  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 71/2014 
O VEREADOR APARECIDO DE CAMPOS FILHO, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização da execução dos termos con-
tratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar a servidora RONISE MARTINS CAPOTE COSTA para acompanhar e 
fi scalizar a execução dos Termos do Contrato 14/2014 - CECAM Consultoria Econô-
mica Contábil e Administrativa S/C Ltda celebrado pela Câmara Municipal de Campi-
nas, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos aos serviços e ao contrato, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que 
for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapas-
sarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a 
adoção de medidas necessárias.
 II -  A servidora ora aqui designada será a responsável pelo recebimento dos serviços, 
devendo certifi car a sua entrega nas respectivas notas fi scais. 
 III -  A servidora responsável pela fi scalização receberá cópia do respectivo contrato 
devendo informar por escrito o superior hierárquico ao aproximar-se a data de ven-
cimento do contrato, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, dando 
condições para decisão sobre eventual prorrogação, ou abertura de nova licitação.
 IV -  Designar a servidora ANA PAULA RIBEIRO ORSI para substituir, nos casos de 
férias, ausências ou impedimentos, a servidora titular ora designada para gestora do 
contrato.
 V -  Dê-se ciência.
 VI -  Publique-se.
 VII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 14 de outubro de 2014.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 72/2014 
O VEREADOR APARECIDO DE CAMPOS FILHO, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando as obrigações que emergem para as Câmaras Municipais da Instrução 
Normativa nº 02/2008 do Egrégio Tribunal de Contas e suas consequências para esta 
Casa;
Considerando que na nova estrutura administrativa da Câmara Municipal, estabele-
cida através da Resolução nº 886/2014, fi cou criada a Controladoria Geral, a quem 
cabe coordenar e supervisionar as atividades de controle interno e a organização da 
prestação de contas da Câmara Municipal;
Considerando ainda a designação do servidor TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO 
para exercer a função de Chefe da Controladoria Geral, a partir de 1º de abril de 2014 
e a nomeação de RICARDO DA SILVA POIANI para o cargo efetivo de ANALISTA 
LEGISLATIVO AUDITOR na Controladoria Geral,
 R E S O L V E: 
 I -  Ao servidor TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO, nomeado pelo Ato da Mesa nº 
01/2013 para a função do Controle Interno, compete observar as obrigações, prazos e 
procedimentos insertos no artigo 35 da Constituição Estadual, artigo 26 da LC 709/93 
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e artigos 89 e 90 da Instrução Normativa nº 02/2008 do Colendo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo.
 II  - O servidor RICARDO DA SILVA POIANI prestará apoio administrativo ao Con-
trole Interno.
 III -  Às Diretorias de Gestão de Pessoas, de Finanças e de Gestão Documental e as 
áreas a elas subordinadas prestarão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
todas as informações pertinentes à respectiva área de atuação, observando os prazos 
do calendário de obrigações divulgado pelo órgão através de seus atos e também do 
portal ofi cial na internet, sem prejuízo da observância das demais normas do tribunal 
pertinentes, e sempre que solicitados.
 IV  - Além das informações de que trata o item II, também deverá ser regularmente 
realizada a manutenção do sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, fi cando designados, para tanto, dentro das respectivas áreas de atuação, os 
seguintes servidores:
a) pela Diretoria de Gestão de Pessoas: ANA PAULA RIBEIRO ORSI, como titular e 
SILVIA HELENA CORRALES GRIGOL, como suplente;
b) pela Diretoria de Finanças: KLEBER RAMIRO, como titular e RONAN DOMIN-
GUES VIEIRA, como suplente;
c) pela Diretoria de Gestão Documental: JANE APARECIDA PEREIRA DORIA, 
como titular e ROSE LICIANNE NOGUEIRA MUNOZ, como suplente.
 V  - Os servidores encarregados da manutenção de dados deverão sempre informar 
a Controladoria Geral, e esta à Presidência, prontamente, sobre as ocorrências que 
surgirem na execução dos trabalhos, a fi m de que sejam tomadas as providencias ne-
cessárias para evitar prejuízos na prestação de contas e no cumprimento de obrigações 
acessórias.
 VI  - Os atrasos, as omissões, inexatidões e recusas na prestação de informações ao Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo, por culpa ou dolo dos responsáveis, titulares 
ou suplentes, pelos diversos meios pertinentes, que acarretarem prejuízos à Câmara 
Municipal de Campinas ou ao Presidente, fi carão sujeitos às sanções, garantido regu-
lar processo disciplinar.

 VIII  - Dê-se ciência aos integrantes.
 IX  - Cumpra-se.
 X  - Publique-se.
Campinas, 15 de outubro de 2014.
 

 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 
 PRESIDENTE 

 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 

  Processo nº 21.973/2014
Objeto: Registro de Preços de Materiais de Escritório. 

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo; AUTORIZO 
a despesa no valor total de R$ 8.163,20(oito mil, cento e sessenta e três reais e vinte 
centavos), a favor das empresas:
a) Comercial Modelocópias Ltda. EPP para os itens 31, 32 e 34 no valor total de R$ 
2.047,50(dois mil, quarenta e sete reais e cinquenta centavos), ref. a ata nº 01/2014;
b) Real Distribuidora de Artigos de Informática e Representação Comercial Ltda., 
para os itens 27 e 44 no valor total de R$ 3.970,50(três mil, novecentos e setenta reais 
e cinquenta centavos), ref. a ata nº 3/2014;
c) Suporte Distribuidora de Materiais de Escritório, Papelaria, Embalagens e Produtos 
Plásticos, Import. e Export. Ltda. EPP, para os itens 41 e 60, no valor total de R$ 
1.444,70(hum mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), ref. a 
ata 2/2014;
d) Rodrigo Tonelotto para os itens 06, 20 e 33, no valor total de R$ 700,50(setecentos 
reais e cinquenta centavos), ref. ao item 5/2014. 

 Campinas, 15 de outubro de 2014 
 APARECIDO DE CAMPOS FILHO 

 Presidente 
  

Todas as sextas e sábados, exibição de filmes em DVD!
Sexta feira às 19hs
Sábado às 16h e 19h30,
com debate após a exibição!

ENTRADA FRANCA! Um
 

novo tempo
sspara no a cidade

Museu da Imagem e do Som-Campinas
Palácio dos Azulejos-
R. Regente Feijó, 859
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