
Quarta-feira, 23 de abril de 2014 www.campinas.sp.gov.br
Prefeitura Municipal de CampinasNº 10.856 -  Ano XLIV

Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 LEI Nº 14.804 DE 22 DE ABRIL DE 2014 
 DENOMINA RUA VERA LIANA MARTIN GÍDARO UMA VIA PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
 Art. 1  º    -  Fica denominada RUA VERA LIANA MARTIN GÍDARO, a Rua 02 do lo-
teamento SANTA ANA DO ATIBAIA, no distrito de Sousas, com início na Rua 03 e 
término na divisa do loteamento.
 Art. 2  º   -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
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 LEI Nº 14.805 DE 22 DE ABRIL DE 2014 
 DENOMINA RUA ARTHUR ULTREMARE UMA VIA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
 Art. 1  º    -  Fica denominada RUA ARTHUR ULTREMARE, a Rua 05, do loteamento 
JARDIM MONTE BELLO II, com início na Rua 01 e término na divisa do lotea-
mento.
 Art. 2º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
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 LEI Nº 14.806 DE 22 DE ABRIL DE 2014 
 CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE CAMPINAS, 

INSTITUI A SEMANA DA JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:
 CAPÍTULO I 
 DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
 Art. 1  º    -  Fica criado o Conselho Municipal da Juventude, órgão colegiado, perma-
nente, consultivo e fi scalizador, de participação direta da comunidade na formulação 
e no acompanhamento das políticas públicas da Administração Municipal dirigidas à 
juventude, vinculado para fi ns orçamentários ao Gabinete do Prefeito.
 Art. 2  º    -  Compete ao Conselho Municipal da Juventude:
I - auxiliar na elaboração e na proposição da política municipal da juventude, em 
consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos na política nacional, acom-
panhando sua execução e implemento;
II - fi scalizar, no âmbito municipal, o cumprimento de legislação que assegure os 
direitos da juventude, bem como manifestar-se acerca de projetos de leis municipais 
desta temática;
III - fomentar o associativismo juvenil, estimulando a participação da juventude nos 
organismos públicos e movimentos sociais;
IV - desenvolver cursos, seminários, estudos, pesquisas, eventos e atividades visando à dis-
cussão de temas relativos à juventude, subsidiando o planejamento das políticas públicas;
V - receber, analisar e examinar denúncias e queixas relacionadas à área da juventude, 
apresentadas por qualquer pessoa ou entidade, e encaminhá-las aos órgãos e serviços 
competentes para as providências cabíveis, acompanhando sua ação;
VI - realizar a “Semana da Juventude” no mês de agosto de cada ano, com o apoio do 
Poder Executivo, convocando as eleições dos representantes da sociedade civil para a 
composição do Conselho Municipal da Juventude na mesma;
VII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno e Normas de Funcionamento;
VIII - acompanhar a execução do orçamento destinado à juventude.
 Art. 3  º    -  O Conselho Municipal da Juventude é órgão de decisão autônoma e de re-
presentação entre o governo municipal e a sociedade civil, composto por 20 (vinte) 
membros, conforme segue:
I - 10 (dez) representantes do Poder Público Municipal, indicados pelo Prefeito, sendo:
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
d) 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito;
e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda;
g) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
h) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social;
i) 01 (um) representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
j) 01 (um) representante da Secretaria Municipal Direitos da Pessoa com Defi ciência 
e Mobilidade Reduzida.
II - 10 (dez) representantes da sociedade civil, preferencialmente com idade entre 15 a 
29 anos, que deverão ser eleitos pelo voto direto na Semana de Juventude, obedecida 
a seguinte composição:
a) 09 (nove) representantes de movimentos sociais e populares e de entidades de ju-
ventude que atuem na defesa, atendimento e promoção dos direitos da juventude, dos 
seguintes segmentos:

1. esporte e lazer;
2. saúde e meio ambiente;
3. diversidade religiosa;
4. defi ciência e mobilidade reduzida;
5. relações raciais e étnicas;
6. gênero;
7. diversidade sexual;
8. cultura e arte; e 
9. políticas relativas à sustentabilidade.
b) 01 (um) representante da UCES e, caso não haja, 01 (um) representante do movi-
mento estudantil secundarista;
c) 01 (um) representante do movimento estudantil universitário.
 §  1  º  Todos os membros representantes da sociedade civil no Conselho Municipal da 
Juventude serão eleitos pelo voto direto na Semana da Juventude, exceto na 1ª eleição, 
que ocorrerá 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei.
 §  2  º  Os representantes constantes da alínea “a”, inciso II deste artigo deverão preen-
cher os seguintes requisitos:
a) residir no Município de Campinas há, no mínimo, 02 (dois) anos;
b) não ser servidor público da administração direta ou ocupar cargo eletivo;
c) representar os Movimentos, Associações ou Organizações da Juventude, credencia-
dos no Conselho e referendados pela Comissão Eleitoral;
d) preferencialmente que possua título de eleitor;
e) preferencialmente que possua entre 15 e 29 anos de idade.
 §  3  º  Para efeitos do disposto na alínea “a”, do inciso II, deste artigo, entende-se por 
Movimentos todas as organizações, ainda que não constituídas juridicamente, com 
sede no Município de Campinas com pelo menos 01 (um) ano de funcionamento e 
que possuam comprovada atuação na mobilização, organização, promoção, defesa, ou 
garantia dos direitos reconhecidos na temática da juventude.
 §  4  º  Os grêmios estudantis e os diretórios centrais de estudantes, deverão comprovar 
que estão em funcionamento há pelo menos 06 (seis) meses.
 §  5  º  Os movimentos serão previamente cadastrados e reconhecidos pelo Conselho Muni-
cipal de Juventude e/ou Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.
 §  6  º  O credenciamento dos candidatos da sociedade civil será feito pela Comissão 
Eleitoral instituída pelo Conselho Municipal da Juventude, na forma estabelecida pelo 
Regimento Interno . 
 Art. 4  º    -  Os membros do Conselho Municipal da Juventude terão mandato de 02 (dois) 
anos, permitida uma única recondução por igual período.
 Parágrafo único.  Para cada Conselheiro Titular, haverá um Conselheiro Suplente, 
indicado pelo poder público e eleito na Semana da Juventude, no caso de representante 
da sociedade civil.
 Art. 5  º    -  O exercício da função de Conselheiro é considerado de interesse público 
relevante e não será remunerado.
 Art. 6  º    -  O Conselho Municipal da Juventude será presidido por um representante 
titular eleito pelos Conselheiros de Juventude empossados.
 CAPÍTULO II 
 DA SEMANA DA JUVENTUDE 
 Art. 7  º    -  Fica instituído no calendário ofi cial de datas comemorativas a “Semana Mu-
nicipal da Juventude”, a ser organizada e realizada pelo Conselho Municipal da Juven-
tude, com o apoio do Poder Executivo Municipal.
 Parágrafo único.  Os eventos comemorativos à “Semana Municipal da Juventude” 
serão ampla e previamente divulgados.
 Art. 8  º    -  No ano em que expirar o mandato dos representantes da sociedade civil no 
Conselho Municipal da Juventude, as eleições serão realizadas na Semana Municipal 
da Juventude.
 §   1  º    -  Nos anos eleitorais do Conselho Municipal da Juventude, a Semana da Juventude 
terá as normas de funcionamento e todas as questões defi nidas em regimento eleitoral 
próprio, aprovado pelo Conselho Municipal da Juventude.
 §  2  º   -  O Poder Executivo deverá prover os recursos materiais e humanos necessários à 
realização da Semana Municipal da Juventude.
 CAPÍTULO III 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 Art. 9  º    -  O Poder Executivo publicará na imprensa local, em até 30 (trinta) dias a 
contar da publicação desta Lei, a composição da primeira Comissão Eleitoral do Con-
selho Municipal da Juventude e o edital para cadastramento das entidades, movimen-
tos populares e sociais já referidos no § 5º, artigo 3º desta Lei e documentação a ser 
apresentada.
 §   1  º    -  A Comissão Eleitoral será coordenada por um representante do Poder Executivo 
e terá, em sua composição, no mínimo 05 (cinco) dos representantes dos movimentos 
populares e sociais que já compõem a Comissão “Pro Conselho”.
 §   2  º    -  A Comissão Eleitoral será responsável pela análise dos documentos apresenta-
dos e pelo cadastramento das entidades e movimentos populares e sociais, bem como 
pela defi nição da data, local e horário da assembleia onde será realizada a eleição dos 
membros representantes da sociedade civil.
 §   3  º    -  Os representantes de entidades e movimentos populares e movimentos sociais 
que compõem a Comissão “Pro Conselho” e vierem a compor a primeira Comissão 
Eleitoral do Conselho Municipal da Juventude não poderão candidatar-se ao primeiro 
mandato.
 Art. 10   -  As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
 Art. 11 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei 12.217 
de 13/01/2005.
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
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 DECRETO Nº 18.327 DE 22 DE ABRIL DE 2014 
 CRIA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, O PROGRAMA DE 
ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-

PAL DE ENSINO - PROAMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais e,
 CONSIDERANDO  o advento de edição da Convenção da ONU para a pessoa com 
defi ciência e mobilidade reduzida;
 CONSIDERANDO  que a Convenção dispõe sobre as políticas públicas mundiais 
em atenção à pessoa com defi ciência e mobilidade reduzida, visando a sua efetiva 
inclusão em sociedade, principalmente o cumprimento das garantias fundamentais da 
criança, do adolescente, do homem e do cidadão;
 CONSIDERANDO  que, por garantia constitucional, todos, sem exceção, devem par-
ticipar da vida acadêmica em escolas e nas classes regulares onde deve ser desenvol-
vido o trabalho pedagógico adequado, indiscriminadamente;
 CONSIDERANDO  que a disciplina educação física faz parte da grade curricular e 
que a atividade motora adaptada é uma área da educação física que tem como objetivo 
desenvolver a motricidade e as capacidades inter-relacionais e intelectuais das pessoas 
com defi ciência, adequando metodologias de ensino para o atendimento às caracterís-
ticas de cada indivíduo, respeitando suas diferenças,
 DECRETA :
 Art. 1°  Fica criado o Programa de Atividade Motora Adaptada na Rede Municipal 
de Ensino de Campinas - PROAMA, com o objetivo de potencializar e ampliar as 
experiências de participação dos alunos com defi ciência ou mobilidade reduzida nas 
aulas de educação física, promovendo a sua inclusão na realização desta disciplina, 
constante da grade curricular.
 Art. 2º  O PROAMA contará com a participação dos professores da rede municipal de 
ensino na disciplina Educação Física, com os professores de Educação Especial das 
Unidades Escolares e com os estagiários da graduação de educação física dessas uni-
dades e a eles será oferecida capacitação pela Secretaria Municipal de Educação, em 
cooperação técnica com a Universidade de Campinas, de forma a ampliar os conheci-
mentos sobre estratégias que colaborem para a inclusão dos alunos com defi ciência ou 
mobilidade reduzida nas aulas.
 Parágrafo único.  A capacitação será oferecida como formação continuada permanen-
te da Rede Municipal de Ensino, nos horários de contraturno escolar e não poderão 
coincidir com os horários da jornada de trabalho, sendo prioritária a participação dos 
professores de Educação Física. 
 Art. 3º  A disciplina Educação Física será oferecida com foco no aluno, observando-se 
suas possibilidades e limitações, realizando-se as adequações necessárias às moda-
lidades esportivas e atividades motoras com vistas a desenvolver o máximo da sua 
potencialidade.
 Art. 4º  O Programa será implementado, como projeto piloto em algumas escolas que 
já possuem condições de recepcioná-lo, a partir do ano letivo de 2014, e de forma gra-
dativa em unidades escolares que possuam alunos com defi ciência, de modo que tais 
unidades deverão solicitar ao seu NAED de referência a implementação do Programa.
 § 1º  Ao encerramento do período de implementação, o Programa terá continuidade 
como política pública permanente de garantia dos direitos das pessoas com defi ciência 
na Rede Municipal de Ensino.
 § 2°  Os professores de educação especial, de educação física e os estagiários da unida-
de escolar deverão realizar a capacitação, conforme o disposto no art. 2° deste Decre-
to, solicitando suas inscrições junto à direção da unidade escolar.
 § 3°  As capacitações serão oferecidas na unidade do Cefortep, equipamento da Secre-
taria Municipal de Educação.
 § 4°  A direção da unidade escolar encaminhará as inscrições à Coordenadoria de Forma-
ção da Secretaria Municipal de Educação, que organizará as turmas para a capacitação.
 Art. 5º  A unidade escolar deverá avaliar as necessidades de material de trabalho e de 
adequações de acessibilidade do equipamento público de ensino para a implementa-
ção do Programa.
 § 1°  As necessidades apuradas deverão ser encaminhadas aos NAEDS de referência 
da unidade escolar, para as providências necessárias, a fi m de permitir a implantação 
do programa.
 § 2°  Os NAEDS encaminharão os pedidos ao Departamento Pedagógico da Secretaria 
Municipal de Educação, para as devidas aquisições de materiais e equipamentos. 
§ 3°  No caso de adequações de acessibilidade da unidade escolar, deverá ser solicitada 
vistoria junto à Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Mobi-
lidade Reduzida, que emitirá um relatório apontando as necessidades de adequação, o 
qual será encaminhado ao Departamento de Apoio à Escola da Secretaria Municipal 
de Educação, a fi m de que se realizem as medidas necessárias.
 Art. 6º  A unidade escolar deverá executar o Programa de Atividade Motora Adapta-
da nos períodos dedicados à disciplina educação física, de modo inclusivo, prezando 
também pela interação com os demais alunos.
 Art. 7º  Serão elaborados pelos Professores de educação física, em conjunto com os 
professores de educação especial, um relatório semestral contendo os apontamentos 
relativos ao desenvolvimento do programa e as observações em relação à evolução 
do aluno com defi ciência, que servirão de base para o aprimoramento do programa.
 § 1°  Os relatórios serão enviados pela direção da Unidade Escolar ao Setor de Educa-
ção Especial da Secretaria Municipal de Educação, para avaliação. 
 § 2°  Os dados obtidos na avaliação serão repassados aos responsáveis pela capacitação, 

com vistas ao seu aprimoramento, e poderão ser utilizados como base científi ca e acadê-
mica pela Secretaria Municipal de Educação e pelos parceiros na capacitação realizada.
 Art. 8º  As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto serão supridas 
por dotação própria da Secretaria Municipal de Educação.
 Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 10.  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário De Assuntos Jurídicos 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária De Educação 
 EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEÃO 

 Secretária Dos Direitos Da Pessoa Com Defi ciência E Mobilidade Reduzida 
 REDIGIDO NO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SUNTOS JURÍDICOS, NOS TERMOS DO PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO Nº 2014/10/16650, E PU-
BLICADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário Chefe De Gabinete Do Prefeito 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor Do Departamento De Consultoria Geral 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

 ATA DA 54ª REUNIÃO DO GRUPO DE ANÁLISE DE 
PROJETOS ESPECÍFICOS/G.A.P.E.   

 Aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de 2014, às 09:30 (nove horas e trinta mi-
nutos), na Sala Milton Santos, 19º andar do Paço Municipal, em Campinas, Estado 
de São Paulo, reuniram-se os membros do Grupo de Análise de Projetos Específi cos/
G.A.P.E., com a seguinte pauta: 1 - Protocolos nº. 2014/18/00062, 2014/18/00063, 
2014/18/00064, 2014/18/00065 e 2014/18/00066. 2 - Protocolos nº. 2014/18/00096, 
2014/18/00097, 2014/18/00098, 2014/18/00099 e 2014/18/00100. 3 - Protocolos nº. 
2013/10/27141. Sob a Presidência da  Eng. ª  Jaraçai Rodrigues Neves , e com a pre-
sença dos seguintes membros:  Daniella Farias Scarassatti , representante da Secreta-
ria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,  Celso Ribeiro de Freitas 
Júnior ,representante da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável,  Sônia 
Maria de Paula Barrenha e Járis Consorte , representantes da SEMURB,  Luci 
Lorençon Manara e Marco Antônio Bertelle , representantes da SANASA,  Rúben 
Celso Quesiti Passos , representante da SEINFRA,  Márcio José Martins , represen-
tante da Secretaria Municipal de Transportes e EMDEC,  Gisela Baptista Tibiriçá , 
representante da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,  Maria Izilda Campos 
Stoqui , representante da Secretaria Municipal de Gestão e Controle. Compareceu ain-
da,  Gabriela Barreiro de Lacerda  da Secretaria Municipal de Gestão e Controle. 
Dando início aos trabalhos passou-se à discussão dos itens da pauta:  1 - Protocolos 
nº. 2014/18/00062, 2014/18/00063, 2014/18/00064, 2014/18/00065 e 2014/18/00066:  
Conforme manifestação unânime do grupo, deliberou-se pelo parecer favorável quan-
to a análise de viabilidade do empreendimento, podendo ser submetido pelo interes-
sado ao processo de Estudo Específi co, conforme previsto pelo Decreto Municipal nº. 
17.967, de 13/05/2013, Anexo II.  2 - Protocolos nº. 2014/18/00096, 2014/18/00097, 
2014/18/00098, 2014/18/00099 e 2014/18/00100:  O grupo deliberou pela suspensão 
dos prazos de análises dos protocolados em epígrafe, com fundamentos no artigo 21, 
III, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13/05/2013, considerando as difi culdades 
técnicas encontradas no decorrer das análises.  3 - Protocolo nº. 2013/10/27141:  O 
grupo deliberou pela notifi cação da parte interessada para ciência e cumprimento do 
manifestado pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, às fl s. 274 a 276. Nada 
mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião e eu, Cristiano Ferreira Deling, 
secretariei e lavrei a presente Ata que segue assinada por todos os presentes.
 

 Campinas, 10 de abril de 2014 
 ENGª JARAÇAI RODRIGUES NEVES 

 Presidente Do G.A.P.E. 
  

 COMUNICADO 
 VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO 

  Protocolos:  2014/18/00062, 2014/18/00063, 2014/18/00064, 2014/18/00065 e 
2014/18/00066.
 Data de Entrada:  17/02/2014
 Localização:  Gleba 173 - Sitio São José, Quarteirão 30.028, Bairro Jardim Changai.
 Natureza:  EHIS.
 Proprietário:  FYP 02 SPE NOVO TEMPO EMPR. IMOB. LTDA.
 Conforme manifestação unânime do grupo, deliberou-se pelo parecer favorável 
quanto a análise de viabilidade do empreendimento, podendo ser submetido pelo 
interessado ao processo de Estudo Específico, conforme previsto pelo Decreto 
Municipal nº. 17.967, de 13 de maio de 2013, Anexo II.  
 

 Campinas, 10 de abril de 2014 
 ENGª JARAÇAI RODRIGUES NEVES 

 Presidente Do G.A.P.E. 
  

 NOTIFICAÇÃO 
 Protocolo: 2013/10/27141. Interessado: Mergonia Empreendimentos S/A. 
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  Conforme manifestação unânime do grupo, deliberou-se pela notificação da par-
te interessada para ciência e cumprimento do manifestado às fls. 274/276. 
COMPARECER AO 7º ANDAR, SALA 1, PAÇO MUNICIPAL. 

 Campinas, 10 de abril de 2014 
 ENGª JARAÇAI RODRIGUES NEVES 

 Presidente Do G.A.P.E. 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AUTORIZO 
  Processo Administrativo  no 13/10/39.461
 Interessado : Secretaria Municipal de Administração - SMA
 Pregão Eletrônico  no 225/2013
 Objeto : Registro de Preços de água mineral, natural, sem gás, acondicionada em ga-
lões de 20 litros.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Artigo 8o, Inciso V, do Decreto No 18.099/2013,  AUTORIZO , com fulcro na Ata 
de Registro de Preços no 371/2013, a despesa no valor total de R$ 117.045,00 (cento 
e dezessete mil e quarenta e cinco reais), destinada à aquisição de 39.015 galões de 
20 litros de água mineral, em favor da empresa  ACQUARELLA DISTRIBUIDORA 
DE ÁGUA MINERAL LTDA - EPP .
 Publique-se. À Assessoria Técnica desta Secretaria para emissão dos empenhos e, 
em seguida, ao Departamento Administrativo da SMA para as demais providências.  

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal De Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AUTORIZO 
  Processo Administrativo  no 13/10/33.486
 Interessado : Secretaria Municipal de Administração - SMA
 Pregão Eletrônico  no 185/2013
 Objeto : Registro de Preços de papel higiênico.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Art. 8o, Inciso V, do Decreto Municipal No 18.099/2013,  AUTORIZO , com fulcro 
na Ata de Registro No 350/2013, a despesa no valor total de R$ 17.871,08 (dezessete 
mil, oitocentos e setenta e um reais e oito centavos), destinada à aquisição de 43.588 
rolos de papel higiênico, em favor da empresa  LOPES & CIOFFI PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA - EPP. .
 Publique-se. À Assessoria Técnica desta Secretaria para emissão dos empenhos e, 
em seguida, ao Departamento Administrativo da SMA para as demais providências.  

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal De Administração 
  

 ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

DO CONVITE Nº 12/2014.   
  OBJETO:  Execução de obras de implantação de Academia da Terceira Idade (ATI) e 
Academia da Primeira Idade (API), no Núcleo Residencial Guaraçaí, Praça 1 e 2, no 
Município de Campinas/SP.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 10h, reuniu-
-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito através da 
Portaria nº 81.614/2014, composta pela Presidente, Sra. Simoni Aparecida Contant, 
pela suplente de presidente, Sra. Sueli Xavier da Silva Guatura, pelos membros Sra. 
Ana Julia Gregio Fontes e Sr. Rafael Izidoro Bello Gonçalves Silva, e como suplentes 
de membros a Sra. Rosélia Salomão Mesquita e a Sra. Silvia Helena Pisciota Barthos, 
na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Administração, situada na Avenida An-
chieta, nº 200, 6º andar, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Encerrado o 
prazo para a apresentação dos envelopes "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
e "B" - PROPOSTA, a Sra. Presidente abriu a sessão pública constatando que não 
houve interessados na apresentação de propostas, sendo por consequência declarada 
 DESERTA  a presente licitação. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente 
Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes na sessão.
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES    

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE LOTES FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  13/10/53.418
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 071/2014
 Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial 
nas Unidades de Saúde, com fornecimento de mão de obra e materiais.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, 
inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1.  INFORMAR  que o Pregoeiro declarou  FRACASSADOS  os lotes  02  e  03  por não 
haver propostas em condições de aceitabilidade.
2.  HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 071/2014, referente ao objeto em epígrafe, 
para o lote  01  no valor global de R$ 994.900,00 (novecentos e noventa e quatro mil e 
novecentos reais), ofertado pela empresa adjudicatária  PAINEIRAS - LIMPEZA E 
SERVIÇOS GERAIS LTDA. 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização da despesa 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 Municipal - SIM; 
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização 
de Ajustes, para lavratura dos Termos de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.
 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal De Administração 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DECLARAÇÃO DE ITEM FRACASSADO, ITENS DESERTOS E 
HOMOLOGAÇÃO 

  Processo Administrativo   nº  13/10/53.946
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Pregão Eletrôniconº077/2014
 Objeto:  Aquisição de medicamentos e seringa para uso do Centro de Controle de 
Zoonoses.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 7º, inciso XXVII do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, 
inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo: 
 1. INFORMAR  que a Pregoeira declarou  FRACASSADO  o item  16  por não haver 
propostas em condições de aceitabilidade e  DESERTOS  os itens  09 ,  14 ,  35 ,  36 ,  37 , 
 38 ,  42  e  44  por não acudirem interessados na apresentação de proposta.
 2. HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 077/2014, referente ao objeto em epígrafe, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses e valores totais para os itens indi-
cados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
-  TERESA GAGLIARDI HARA  -  EPP , itens  01  (R$ 6,78),  02  (R$ 11,00),  03  (R$ 
38,00),  06  (R$ 9,30),  08  (R$ 88,30),  10  (R$ 11,30),  12  (R$ 7,04),  18  (R$ 44,80),  19  
(R$ 9,14),  20  (R$ 62,52),  21  (R$ 126,80),  24  (R$ 4,29),  25  (R$ 8,20),  26  (R$ 5,90),  27  
(R$ 40,20),  28  (R$ 6,68),  29  (R$ 2,20),  32  (R$ 113,00),  33  (R$ 28,59),  39  (R$ 43,62), 
 40  (R$ 16,90),  41  (R$ 12,00) e  43  (R$ 23,45) no valor total de R$ 24.938,88 (vinte e 
quatro mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos);
-  DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. , itens  04  (R$ 30,00),  05  
(R$ 30,00),  07  (R$ 6,12),  11  (R$ 28,46),  13  (R$ 8,90),  15  (R$ 9,69),  17  (R$ 9,96), 
 22  (R$ 12,00),  23  (R$ 5,12),  30  (R$ 20,52) e  31  (R$ 75,00), no valor total de R$ 
12.952,68 (doze mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos); e
-  CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. , item  34  
(R$ 21,21), no valor total de R$ 1.272,60 (um mil duzentos e setenta e dois reais e 
sessenta centavos).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização das despesas nos termos do De-
creto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.
 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal De Administração 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO 

EM 15 DE ABRIL DE 2014 
 Protocolado n.º 14/10/10.343 PG
Interessado: Lauro da Silveira Krieger e Outros
Assunto: Ref. Pedido de Expedição de Certidão de Inteiro Teor deste protocolado - 
Análise e manifestação - Autorização.
DESPACHO:
Após análise dos presentes autos, em especial, do pedido lançado à fl . 05 e verso pelo 
interessado, e entendendo presentes os requisitos legais da legitimidade e da decla-
ração de fi nalidade, autorizo a expedição de certidão de inteiro teor deste processo.
À Coordenadoria Setorial Administrativa para a publicação desta decisão, e após jun-
tada do respectivo extrato do DOM, encaminhe-se este protocolado acompanhado das 
cópias em anexo à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito para 
disponibilização da certidão ao interessado, na forma prevista no Decreto n.º 18.050, 
de 01 de agosto de 2.013.
Após a entrega da certidão, solicito a devolução dos autos a este Gabinete para as 
demais providências e arquivamento.
 

 Campinas, 15 de abril de 2014 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO 

 EM 09 DE ABRIL DE 2014 
 Protocolado n.º 14/18/0116
Interessada: CWM Consultoria e Participações Ltda.
Assunto: Ref. Requerimento Padrão Para Estudo Específi co do Empreendimento - 
Consulta - Análise e manifestação - Ciência - Prosseguimento.
DESPACHO:
Conheço da conclusão do parecer acostado a fl s. 32, da qual divirjo.
É meu entendimento que ao Município não cabe proceder análises em tese, mas sim 
de caso concreto e, este, até que se promova a unifi cação dos lotes, não está apto à 
tramitação para análise.
Aguarde-se a juntada da Certidão do Registro de Imóveis para então prosseguir.
Publique-se e dê-se ciência.
 

 Campinas, 09 de abril de 2014 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 Protocolo nº 14/18/116
Interessado: CWM Consultoria e Participações Ltda.
Ilmo. Sr. Secretário da SMAJ
Solicita o GAPE - Grupo de Análise de Projetos e Participações, análise e manifesta-
ção acerca do presente protocolado que versa sobre requerimento de Estudo de Viabi-
lidade de Empreendimento tipo CSE-6, da empresa CWM Consultoria e Participações 
Ltda, a ser erigido no Lote “01”, do quarteirão 900 (Av. Andrade Neves, nº 2.538, Jd. 
Chapadão, nesta cidade).
De acordo com o estabelecido no Decreto Municipal nº 17.967 de 13 de maio de 2013, 
no que tange às análises de competência da Secretaria de Assuntos Jurídicos, o interes-
sado deve apresentar os seguintes documentos:
PASTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
· Cópia do Requerimento Padrão;
· Cópia da Procuração com fi rma reconhecida se o requerente não for o proprietário 
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ou o responsável técnico;
· Certidão Vintenária da Matrícula atualizada devidamente registrada junto ao Re-
gistro de Imóveis;
· Cópia do Contrato Social atualizado no caso do proprietário ser pessoa jurídica.
Analisando os documentos juntados, verifi camos que estão em conformidade com 
as exigências previstas no item acima, exceto no tocante à apresentação da cópia da 
matrícula do referido “Lote 01” resultante da unifi cação das matrículas dos imóveis 
anexas as fl s. 20/31. 
Tal lote unifi cado ainda não existe no mundo jurídico, uma vez que a sua criação 
depende, preliminarmente, da aprovação de um projeto de remembramento de lotes 
pela SEMURB, unifi cação esta que possibilitará a abertura de uma matrícula indivi-
dualizada para esse imóvel junto ao C.R.I. competente.
Esse processo de remembramento de lotes, consoante o informado pela SEMURB, 
obedece um rito de análise pelos técnicos daquela Secretaria (CPS/DECON) indepen-
dente do GAPE, razão pela qual, com o fi to de conferir maior celeridade às análises de 
viabilidade do projeto construtivo em questão pelos membros de cada Pasta integrante 
do r. Grupo, poderia ser dado seguimento a estas concomitantemente àquelas, sob a 
condicionante de que somente após a aprovação da pleiteada unifi cação de lotes pela 
SEMURB, com a decorrente abertura de uma matrícula individualizada para o desig-
nado “Lote 01”, poderá o presente empreendimento obter o deferimento desta SMAJ 
quanto a sua viabilidade inicial de implantação no Município de Campinas.
Assim, tendo em vista ser este o único documento faltante a ser analisado sob o âmbito 
da SMAJ, o qual encontra-se condicionado a uma prévia aprovação técnica por par-
te da SEMURB (cujos procedimentos de análise correm em processo administrativo 
apartado do GAPE), entendemos que o presente está, no momento, apto a prosseguir 
para análise das demais Secretárias competentes, com a ressalva de que deverá retor-
nar para esta Pasta após a apresentação da matrícula supra (na hipótese de deferimento 
da unifi cação pretendida).
À consideração superior.

Campinas, 21 de março de 2014.
  GISELA BAPTISTA TIBIRIÇÁ 

 REPRESENTANTE DA SMAJ JUNTO AO GAPE 
 MATHEUS MITRAUD JÚNIOR 

 COORDENADOR DA C.P.M. 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATO   
  Processo Administrativo n.º  14/10/11089  Interessado:  Secretaria Municipal de Cul-
tura  Modalidade:  Contratação Direta nº 34/14  Contratada:  COMPANHIA PAULIS-
TA DE FORÇA E LUZ - CPFL CNPJ:  33.050.196/0001-88  Termo de Contrato  n°  
64/14  Objeto:  Fornecimento de energia elétrica para unidades descentralizadas da 
Secretaria Municipal de Cultura.  Valor global:  R$ 4.468.560,00  Prazo:  60 meses a 
partir de 04/05/2014  Assinatura:  22/04/2014.

 Processo Administrativo n.º  13/10/53307  Interessado:  Secretaria Municipal de Ser-
viços Públicos  Modalidade:  Pregão Eletrônico nº 83/14  Contratada:  JJ ANTONIO-
LI & CIA LTDA. CNPJ:  46.055.497/0001-46  Termo de Contrato  n°  65/14  Objeto:  
Fornecimento parcelado de pescoço de frango.  Valor global:  R$ 39.840,00  Prazo:  12 
meses  Assinatura:  22/04/2014.

 Processo Administrativo n.º  13/10/53307  Interessado:  Secretaria Municipal de Ser-
viços Públicos  Modalidade:  Pregão Eletrônico nº 83/14  Contratada:  ALIMENTOS 
ESTRELA LTDA. CNPJ:  04.279.743/0001-01  Termo de Contrato  n°  66/14  Objeto:  
Fornecimento parcelado de coração bovino.  Valor global:  R$ 31.850,00  Prazo:  12 
meses  Assinatura:  22/04/2014.

 Processo Administrativo n.º  13/10/55519  Interessado : Secretaria Municipal de 
Cidadania, Assistência e Inclusão Social  Entidade:  SOCIEDADE DOS IRMÃOS 
DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ  CNPJ:  46.040.259/0001-67  Termo de 
Ajuste n.º  141/14  Objeto : Cofi nanciamento 2014  Valor:  R$ 264.096,00  Prazo:  até 
31/01/2015  Assinatura:  11/04/2014.

 Processo Administrativo n.º  13/10/55568  Interessado : Secretaria Municipal de 
Cidadania, Assistência e Inclusão Social  Entidade:  INSTITUTO DE PEDAGOGIA 
TERAPÊUTICA NORBERTO SOUZA PINTO  CNPJ:  46.099.891/0001-86  Termo 
de Ajuste n.º  142/14  Objeto : Cofi nanciamento 2014  Valor:  R$ 64.243,77  Prazo:  até 
31/01/2015  Assinatura:  08/04/2014.

 Processo Administrativo n.º  13/10/59636  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo  Modalidade:  Contratação Direta 
nº 33/14  Contratada:  AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL - 
SÃO PAULO CNPJ:  62.044.151/0001-07  Termo de Contrato  n°  67/14  Objeto:  Ela-
boração e divulgação, por parte da AMCHAM, dos guias "How to"  Valor global:  R$ 
30.000,00  Prazo:  01 ano  Assinatura:  22/04/2014

 Processo Administrativo n.º  12/10/48039  Interessado:  Secretaria Municipal de In-
fraestrutura  Modalidade:  Concorrência nº 08/13  Contratada:  CAMARGO CAM-
POS S/A ENGENHARIA E COMÉRCIO CNPJ:  56.992.266/0001-12  Termo de 
Contrato  n°  68/14  Objeto:  Execução de obras de apoio à conclusão do Túnel II (Joá 
Penteado) - Complementação do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviá-
rio de Campinas - Pista Leste - Piçarrão, Campinas/SP.  Valor global:  R$ 8.095.595,31 
 Prazo:  10 meses  Assinatura:  22/04/2014.

 Processo Administrativo n.º  10/10/32965  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer  Modalidade  :  Pregão Presencial n.º 229/10  Contratada:  JUSTI & 
MAIAN LTDA. - ME  CNPJ:  04.030.161/0001-89  Termo de Contrato n.º  14/11  Ter-
mo de Aditamento   n.º  09/14  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do contrato inicial 
por 06 meses, a partir de 08/02/2014.  Valor:  R$ 157.494,92  Assinatura:  08/02/2014. 

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

 DESPACHO AUTORIZATIVO - COFINANCIAMENTO 
2014 - 19ª REMESSA 

 Expediente despachado pela Sra. Secretária de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social em 22/04/2014 

 Protocolo n.º 13/10/55663
Interessado: MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPÍRITA MARIA ROSA
Objeto: Cofi nanciamento - 2014

Considerando que os autos estão devidamente instruídos conforme orientação do De-
partamento de Assessoria Jurídica nos autos do protocolado nº 2013/10/60630 e o dis-
posto no art. 8º, IV do Decreto Municipal n.º 18.099/2013,  AUTORIZO  a celebração 
do  Termo de Ajuste  entre o  Município de Campinas , representado pela  Secretaria 
Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social  e a (o) MOVIMENTO AS-
SISTENCIAL ESPÍRITA MARIA ROSA, bem como a despesa de R$ 288990,00 (Du-
zentos e oitenta e oito mil e novecentos e noventa reais), nos exatos termos da minuta 
acostada, com vigência a contar da data de assinatura até 31 de janeiro de 2015 para a 
integral execução do (s) objeto (s) pactuado (s).  CONFIRO  o prazo de 20 (trinta) dias 
para a apresentação dos documentos faltantes.
Publique-se. Após, à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Departamento de 
Assessoria Jurídica, Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes para a forma-
lização do termo próprio, na forma do que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 
17.424/2011 e comunicação à Egrégia Câmara Municipal para integral atendimento 
das disposições do art. 116, §2º da Lei Federal n.º 8.666/93.  

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 COMUNICADO 

 A Responsável pela Casa dos Conselhos COMUNICA aos Conselheiros Titulares e 
Suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS - Campinas, empos-
sados em 17/04/2014, nos termos da lei nº 8742 de sete de dezembro de 1993(Lei 
Orgânica de Assistência Social - LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de seis de julho 
de 2011 e tendo em vista a lei Municipal nº 8724 de 27 de dezembro de 1995, que 
dispõe sobre a criação, alterada pela lei nº 11.130 de 11 de janeiro de 2002 e decreto nº 
14.302 de 28.04.2003, que dispõe sobre seu Regimento Interno, bem como os demais 
interessados, que será realizada no dia  29/04/2014  (terça-feira), as  08h00min,  na Casa 
dos Conselhos, localizada à Rua Ferreira Penteado, 1331 - Centro, neste Município 
de Campinas, a 1ª Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS para 
apresentação dos novos Conselheiros para o Triênio 2014/2017, eleição do(a) novo(a) 
Presidente e Vice-Presidente e demais informes gerais. 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 MARIA ELZA DE ARAUJO SOUZA 

 Responsável Casa Dos Conselhos 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - FUMEC 
 REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS PRESTA-
DORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NA MODALIDADE 

INDIVIDUAL/FAMILIAR. 
  A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC  torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará credenciamento de empresas pres-
tadoras de serviços de assistência médica de natureza clínica e cirúrgica, hospitalar 
e ambulatorial e ainda outros serviços auxiliares de diagnósticos e de terapia para 
atendimento dos seus servidores públicos municipais em atividade, em conformidade 
com as regras estabelecidas neste regulamento. 
 1. DO OBJETO 
 1.1  O presente edital destina-se a credenciar as empresas prestadoras dos serviços 
acima mencionados, a fi m de que ofereçam, no mínimo, ampla cobertura conforme 
o plano-referência previsto na Lei Federal nº 9.656 de 03 de junho de 1.998, na Lei 
Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, alterações posteriores e nas regulamenta-
ções da Agência Nacional de Saúde.    
 1.2  O Termo de Adesão será válido pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo 
ser prorrogado por sucessivos períodos até o limite legal de 60 (sessenta) meses.
 1.3  Não será admitida a cobrança de taxa de inscrição ou taxa de cadastramento.
 2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 2.1 À empresa credenciada caberá: 
 2.1.1  Especifi car expressamente todos os serviços que não estão cobertos pelo Plano 
de saúde apresentado, bem como os limites de procedimento.
 2.1.2  Proceder aos atendimentos emergenciais que serão prestados durante 24 (vinte e 
quatro) horas, em qualquer dia do ano.    
 2.1.3  Habilitar laboratórios para a prestação de serviços regularmente credenciados 
junto à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica.
 2.1.4  Responsabilizar-se pelo envio de documentos e ou informações diretamente aos 
servidores, usuários do Plano de Saúde e arcar com os custos provenientes de comu-
nicação de eventuais informações . 
 2.1.5  Solicitar aos  servidores municipais a apresentação de documentos que compro-
vem sua situação funcional junto à FUMEC, bem como as de seus dependentes e 
agregados e de fornecimento de outros dados cadastrais.
 2.1.6  Encaminhar diretamente aos servidores usuários todas as comunicações ou avi-
sos inerentes ao Plano de Saúde.
 2.1.7  Prestar orientação e assistência aos servidores usuários para a correta utilização 
dos serviços.
 2.1.8  Emitir cartões de identifi cação individuais para cada servidor cadastrado e para 
cada um de seus dependentes e ou agregados, sem qualquer custo adicional.
 2.1.9 . Aproveitar o período de carência do servidor que já era usuário de qualquer 
outro Plano de Saúde nos últimos 60 (sessenta) dias.
 2.1.10  Incluir no contrato a ser fi rmado com o servidor usuário o rol de serviços, pro-
cedimentos e eventos em saúde que serão cobertos pelo plano de saúde.
 2.2. À FUMEC caberá: 
 2.2.1  Providenciar o repasse das parcelas referentes à mensalidade do Plano de Saúde 
descontada em folha de pagamento do servidor diretamente em conta corrente bancá-
ria indicada pela credenciada.
 2.2.2  Informar as ocorrências de ruptura ou suspensão da relação de trabalho dos usu-
ários fi cando eximido de qualquer responsabilidade pelo repasse das mensalidades à 
empresa credenciada.
 3. DOS USUÁRIOS 
 3.1  Consideram-se usuários titulares os servidores ativos devidamente inscritos no 
plano assistencial.
 3.2  A credenciada deverá oferecer opção de Planos de Saúde que contemplem depen-
dentes e/ou agregados, estabelecendo seus critérios.
 4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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 4.1  Podem participar deste credenciamento todas as empresas brasileiras ou empresas 
estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo objeto deste creden-
ciamento, sendo vedada a participação de:
 4.1.1  Consórcios;
 4.1.2  Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
 4.1.3  Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com o Município de 
Campinas;
 4.1.4  Empresas com falência decretada ou concordatárias;
 4.1.5  Empresas das quais participe membros da Comissão de Avaliação.
 5. DO CREDENCIAMENTO 
 5.1  As empresas a serem credenciadas deverão apresentar até às 17h00 do dia 30 de ju-
nho de 2014, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas da FUMEC - CGP, localizada na 
Rua Dr. Quirino, 1.562 - 1º andar - sala 11, o ofício de solicitação de credenciamento 
e os documentos a seguir enumerados: 
 5.2 HABILITAÇÃO  
 5.2.1  A documentação relativa à habilitação da empresa, cujo objeto social deverá ser 
compatível com o objetivo deste credenciamento, consistirá em:
 I.  Para empresas ou sociedades: ato constitutivo devidamente registrado, acompanha-
do de prova da representação legal;
 II . Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil: decreto de 
autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir;
 III.  Para Sociedade Cooperativa: estatuto social em vigência e registro na Organiza-
ção das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, em cumprimento 
ao artigo 107 da Lei Federal nº 5.764/71;  
 IV . Atas de assembléias atuais e daquelas na qual constem as nomeações dos diretores 
e representantes legais da empresa interessada em participar do processo de credencia-
mento que deverão estar devidamente registradas nos órgãos competentes;
 V . Procuração com cláusula específi ca para assinatura do Termo de Adesão;
 VI.  Documentos pessoais (CPF e RG) dos diretores ou procuradores, com autorização 
para assinatura do Termo de Adesão;
 VII . Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ do Ministério da 
Fazenda;
 VIII . Prova de regularidade relativa à Seguridade Social/INSS, demonstrando situa-
ção regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de certi-
dão emitida pelos órgãos competentes ou através de sistema eletrônico;
 IX.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS através do Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal ou através de sistema eletrônico;
 X.  Certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais;
 XI.  Certidão negativa de Falência, Concordata, recuperação judicial e extrajudicial 
expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica;
 XII.  Certidão de registro cadastral no Município de Campinas nos termos do Decreto 
Municipal nº 16.215/2008;
 XIII.  Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).
 5.2.2  Fica a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da FUMEC autorizada a solicitar no-
vos documentos, sempre que necessário, nos termos exigidos na Lei Federal 8.666/93 
e alterações posteriores.
 5.2.3  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original 
ou, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório Competente ou, por publi-
cação em órgão de imprensa ofi cial, ou ainda extraídos via internet, hipótese em que 
sua aceitação fi cará condicionada à verifi cação de veracidade via internet.
 5.2.4  Para efeito de validade dos documentos de regularidade fi scal e certidão negati-
va de falência e concordata ou recuperação judicial/extrajudicial, se outro prazo não 
constar de ato normativo ou do próprio documento, será considerado o período de 06 
(seis) meses da data de sua emissão;
 5.2.5  A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Po-
sitiva com efeitos de Negativa.
 5.2.5.1  Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão em que conste a 
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha 
sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou de-
pósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis re-
guladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em 
mandado de segurança.
 5.2.6  A regularidade perante a Fazenda Federal deverá ser comprovada através da 
apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívi-
da Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal ou através de sistema 
eletrônico;
 5.2.7  A regularidade perante a Fazenda Estadual deverá ser comprovada através da 
apresentação da Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou através 
de sistema eletrônico.
 5.2.8  A regularidade perante a Fazenda Municipal deverá ser comprovada através da 
apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal. 
 5.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 5.3.1  Relação dos estabelecimentos credenciados bem como seus endereços, e relação 
das unidades para realização de exames e demais serviços complementares;
 5.3.2  Relação dos Médicos credenciados por especialidade;
 5.3.3  Relação das unidades de pronto atendimento e em caráter de urgência/emergência;
 5.3.4  Declaração de que a empresa atende aos requisitos da Lei Federal nº 9.656/98 e 
alterações posteriores bem como a Lei Federal nº 8.078/90;
 5.3.5  Autorização de funcionamento deferida pela ANS - Agência Nacional de Saúde 
Suplementar;
5.3.6 Declaração de que a credenciada desenvolve atividades administrativas no Mu-
nicípio de Campinas;
5.3.7 As propostas de Plano de Saúde e a minuta do Contrato que será fi rmado com o 
usuário que deverá ser na modalidade individual/familiar.
5.3.8 Poderão ser apresentados planos diferenciados de atendimento, inclusive com 
abrangência nacional, estadual ou municipal;
 5.3.9  Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, de que todos os esta-
belecimentos prestadores de serviço de saúde possuem Alvará Sanitário atualizado;
 5.3.10  Os estabelecimentos hospitalares deverão apresentar documentos comprobató-
rios de Comissão de Ética Médica, de Comissão de Revisão de Prontuários e Óbitos, 
de Comissão de Infecção Hospitalar e de Cipa.
 5.3.11  Os estabelecimentos hospitalares que não tiverem comprovadas as comissões 
previstas no item 5.3.10 terão 90 (noventa) dias para a devida regularização.
 5.4  As propostas de credenciamento atendendo-se aos requisitos fi xados no presente 
regulamento poderão ser encaminhadas até a data fi xada no item 5.1, período que 
poderá ser prorrogado, obedecidos os critérios de conveniência e oportunidade da FU-

MEC, divulgando-se previamente nos órgãos ofi ciais. 
 6.  DO VALOR 
 6.1  A empresa credenciada deverá oferecer preço mensal igual ou inferior ao praticado 
pela Instituição no mercado, podendo oferecer diferentes opções de planos.
 7. DO REAJUSTE 
 7.1  Os preços das contraprestações pecuniárias dos produtos e serviços do plano de 
assistência à saúde oferecidos no presente contrato serão reajustados anualmente, de 
acordo com o § 2º do artigo 35-E da Lei Federal nº 9.656 de 03 de junho de 1.998, 
observadas as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 
2.001 e pela Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
 7.2  O percentual máximo de reajuste a ser aplicado será autorizado pela Agência Na-
cional de Saúde Suplementar, através de deliberação de sua Diretoria Colegiada, a 
partir de prévia solicitação da operadora de Plano de Assistência à Saúde.
 7.3  As empresas credenciadas deverão informar os servidores dos reajustes praticados 
com 90 (noventa) dias de antecedência.
 8. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 8.1  A avaliação das propostas será feita por uma comissão formada por servidores 
municipais de conhecimento da matéria em exame, a saber:
 8.1.1  Adriana Aparecida Ruella Teodoro, matrícula nº 10252
 8.1.2  Alexandre Marchioni Leite de Almeida, matrícula nº 100108
 8.1.3  Cláudia Chébel Mercado Sparti, matrícula nº 10233
 8.1.4  Haroldo Francisco Casarin, matrícula nº 1847
 8.2  O resultado da avaliação será publicado no DOM sem ordem de classifi cação.
 8.3  Após a publicação da avaliação, as empresas terão prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis para assinatura do Termo de Adesão, sob pena de cancelamento do creden-
ciamento.
 8.4  Caso a proposta da empresa não seja classifi cada, caberá recurso, no prazo de 02 
(dois)  dias úteis a contar da publicação no DOM, à Presidente da FUMEC. 
 9. DAS CONTRATAÇÕES 
 9.1  É vedada a transferência parcial ou total das obrigações decorrentes do presente 
credenciamento.
 9.2  Todos os encargos incidentes sobre os serviços prestados serão de inteira respon-
sabilidade das empresas credenciadas.
 9.3  As empresas que atenderem às condições estabelecidas no presente regulamento 
serão credenciadas mediante assinatura do Termo de Adesão - Anexo único.
 10.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 10.1  Será vedado o pagamento de sobretaxas de qualquer natureza.
 10.2  A FUMEC providenciará o desconto do valor da mensalidade de cada servidor e 
de seus dependentes ou agregados, processando-o em folha de pagamento mediante 
expressa autorização do interessado, repassando o montante a cada empresa creden-
ciada, no 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao de referência . 
 10.3  O repasse será feito mediante depósito em conta corrente bancária da credencia-
da, previamente informada no Termo de Adesão.
 11. DO DESCREDENCIAMENTO 
 11.1  A empresa será descredenciada quando:
 11.1.1  Não mantiver as condições de habilitação e qualifi cação exigidas para seu cre-
denciamento;
 11.1.2  Não realizar a prestação de serviços objeto do presente regulamento ou ainda se 
a atuação profi ssional apresentar falhas técnicas que a comprometa;
 11.1.3  Solicitar expressamente sua exclusão do rol de credenciadas com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias;
 11.1.4  Ocorrerem queixas de servidores ou dependentes ou agregados, após conclusão 
de procedimento administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa.
 11.1.5  Ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos arts. 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.
 11.1.6  Não atender às disposições da Lei Federal nº 9.656/98 e demais alterações 
posteriores bem como às disposições da Lei Federal nº 8.078/90.
 12. DAS PENALIDADES 
 12.1  Pelo não cumprimento por parte do credenciado das obrigações assumidas ou 
infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas as seguintes penalidades, 
de acordo com a gravidade da falta, respeitando-se os princípios do contraditório e da 
ampla defesa;
 12.1.1  Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de menor gravida-
de, para as quais tenha o credenciado concorrido diretamente;
 12.1.2  Descredenciamento, quando o credenciado deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave ou quando constatada a inveracidade de qualquer 
das informações ou dos documentos fornecidos pelo inscrito, sem prejuízo da comu-
nicação do ocorrido ao Ministério Público e ao PROCON;
 12.2  As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis.
 12.3  O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado como inadimplemento se tiver ocorrido por mo-
tivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justifi cados e comprovados cujos 
efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil.
 12.4  A aplicação das penalidades tem caráter punitivo e não exclui o direito à indeni-
zação de eventuais prejuízos causados.
 13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 13.1  A inscrição da empresa, através do Termo de Adesão, representa a aceitação das 
normas contidas neste regulamento.
 13.2  A FUMEC publicará no Diário Ofi cial do Município as empresas credenciadas, a 
fi m de que os servidores possam tomar conhecimento e proceder à escolha.
 13.3  Os interessados poderão obter esclarecimentos pelo telefone 3234-7906, da Co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas da FUMEC.
 13.4  Os médicos e os serviços deverão constar em manual apartado, de forma deta-
lhada e específi ca, cabendo à empresa credenciada fornecer em periodicidade anual 
os manuais atualizados, sem qualquer custo adicional, informando a FUMEC sobre 
eventuais alterações que possam ocorrer.
 13.5  A empresa credenciada deverá manter o atendimento administrativo aos usuários 
em estabelecimento no Município de Campinas.
 13.6  A credenciada deverá encaminhar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da FU-
MEC, até o dia 11 (onze) de cada mês, as autorizações para desconto em folha de 
pagamento dos servidores que aderiram aos planos no mês anterior, em meio digital/
eletrônico, e de acordo com a formatação fornecida pela CGP.
 13.7  Fica eleito o foro de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 
questões relativas a esse credenciamento.
 14. DO ANEXO 
 14.1  Faz parte integrante do presente regulamento o Anexo Único - Termo de Adesão.
  Campinas, 17 de abril de 2014 

 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 
 Presidente Da FUMEC 
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 ANEXO ÚNICO
TERMO DE ADESÃO 

Pelo presente instrumento, de um lado a Fundação Municipal para Educação Comu-
nitária - FUMEC, com sede na Rua Dr. Quirino, 1.562, Centro, neste ato representada 
pela Ilustríssima Senhora Presidente da FUMEC, Srª SOLANGE VILLON KOHN 
PELICER, doravante denominada FUMEC, e do outro lado a__________, com sede 
na_____nº_____, cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CNPJ nº_____, neste ato 
denominada CREDENCIADA, têm entre si acertado o seguinte:
Cláusula Primeira – A CREDENCIADA, prestadora de serviços médicos, já qua-
lifi cada acima, declara sua anuência a todas as normas contidas no Regulamento do 
Credenciamento nº 001/2014 da FUMEC, bem como aos requisitos da Lei Federal nº 
9.656/98 e eventuais alterações posteriores c.c a Lei Federal nº 8.078/90.
Parágrafo Único – A CREDENCIADA declara estar ciente de sua admissão em um 
cadastro que fi cará à disposição da FUMEC.
Cláusula Segunda – Caberá à CREDENCIADA, a disponibilização de pessoal e local 
próprio, dentro do Município de Campinas, para a inscrição dos servidores usuários, 
bem como providenciar junto ao servidor usuário todos os documentos necessários à 
formalização do contrato.
Parágrafo Único – Após a adesão do servidor a CREDENCIADA providenciará a re-
messa à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da FUMEC da autorização para descon-
to em folha de pagamento até o dia 11 (onze) de cada mês, em meio digital/eletrônico 
com a formatação fornecida pela CGP.
Cláusula Terceira – O valor a ser repassado à CREDENCIADA deverá ser deposita-
do na agência nº ________, conta corrente nº_____________, Banco ___________. 
Cláusula Quarta – A FUMEC disponibilizará código próprio para o desconto do 
valor da mensalidade de cada servidor e seus dependentes.
Cláusula Quinta – O prazo deste Termo de Adesão será de 24 (vinte e quatro) meses, 
podendo ser prorrogado até o limite legal de 60 (sessenta) meses).
E por estarem de acordo, fi rmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.
Campinas,__de___de 2.014.
______________________
CREDENCIADA
______________________
FUMEC
Testemunhas:
Nome:_________________Nome:_______________
CPF:_________________CPF:_________________
 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 DESPACHO DA PRESIDÊNCIA - JRT   
  Protocolo Principal: 2011/03/08184 
 Interessado: REINALDO VELLOSO DOS SANTOS 
 Recurso Extraordinário: Protocolo 2014/10/19696 
 Tributo / Assunto: ISSQN - AIIM Nº000823/2011 
Fica o interessado e seus representantes legais, Dr. FERNANDO AUGUSTO FER-
RANTE POÇAS, OAB/SP nº184.092, Dr. RICARDO PEREIRA RIBEIRO, OAB/
SP nº184.201 e Drª ÉRIKA FELIPPE LAZAR, OAB/SP nº282.444, conforme fl s.53, 
notifi cados desta publicação, nos termos do art. 21, IV, c.c. art. 22, III, da Lei Munici-
pal 13.104/2007, para manifestação em contrarrazões ao RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO interposto pela Representação Fiscal - JRT, consoante art. 80, § 2º, da mesma 
lei, De acordo com o Comunicado - JRT publicado no Diário Ofi cial do Município de 
06/02/2009, este protocolado fi ca à disposição para vistas, previamente agendada com 
a Secretaria:  jrt.secretaria@campinas.sp.gov.br ou telefone (19) 2116.0310. 
 

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

  

 CONVOCAÇÃO - REUNIÃO PLENÁRIA   
 A Presidência da Junta de Recursos Tributários, com base na sua competência pre-
vista no artigo 20, IV, da Lei Municipal 8.129/94, convoca todos os Srs. Julgadores 
e Representantes Fiscais para a  Reunião Plenária , de caráter ordinário, a se realizar 
 ÀS 8H30MIN DO DIA 30/04/2014,  em primeira convocação, nos termos do seu Re-
gimento Interno, no Palácio dos Jequitibás, localizado na Av. Anchieta, 200 -  2º andar 
- Lado A , para julgamento dos processos constantes da pauta abaixo:
 01) PROTOCOLO 2004/10/62630 
 Recorrente: UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDI-
CO DE CAMPINAS 
Recurso de Revisão: Protocolo 2013/10/0597
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Nº 00478/2004
 Relator(a): Edson Vilas Boas Orrú 
 02) PROTOCOLO 2010/03/07171 
 Interessado: NET CAMPINAS LTDA. 
Recorrente: Representação Fiscal - JRT
Recurso de Revisão: Protocolo 2013/10/55438
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIIM Nº01886/2010 
 Relator(a): Carlos Eduardo de Oliveira 
 03) PROTOCOLO 2011/03/01336 
Interessado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Recorrente: Representação Fiscal - JRT
Recurso de Revisão: Protocolo 2013/10/44072
Tributo/Assunto: ISSQN - AIIIM Nº00704/2011 
 Relator(a): Enio Lima Neves 
OBSERVAÇÕES - Como previsto no Regimento Interno da JRT: a) os julgamentos adia-
dos serão incluídos nos trabalhos da próxima Reunião Plenária, independente de nova 
publicação de pauta (artigo 17, § 2º); b) a sustentação oral se dará conforme artigo 23.
 

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

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: 2003/10/884 

 Interessado: Taqueo Senju 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECIDO que a 
repetição do indébito tributário no valor de 3.537,3530 UFIC - referente aos recolhi-
mentos do IPTU/Taxas de 1995 a 1998, não compensados no lançamento retroativo de 
1999, relativo ao imóvel 3423.24.33.0382.01001, reconhecido nos termos da decisão 
do DRI (folha 65), publicada no DOM de 12/09/2013 será processada pela forma de 
restituição nos moldes dos artigos 42 a 54 da precitada 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 45 da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2006/10/9947 e anexo nº 2007/03/1244 
 Interessado: Marcelo Andrade de Gouvea 
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  2.637,5374 
UFIC's  para  redução  do lançamento de  IPTU/Taxa de Lixo  referente ao exercício 
fi scal de  2006  (1.318,7842 UFIC's) e  redução  do lançamento de  IPTU/Taxa de Lixo  
referente ao exercício fi scal de  2007  (1.318,7532 UFIC's), relativo ao imóvel cadas-
trado sob o código cartográfi co nº  3412.53.13.0108.01001 , nos moldes do artigo 102 
da Lei Municipal n° 13.104/2007.

 Protocolo: 2007/03/1271 
 Interessado: Agenor Vieira de Moraes Neto 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programa-
ção Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, AUTORI-
ZO a conversão em renda dos depósitos administrativos no valor total de 987,5989 
UFIC's, para redução do lançamento de IPTU e Taxas Imobiliárias, referente ao 
exercício fi scal de 2007, relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co nº 
3233.62.44.0166.01001, nos moldes do artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007.

 Protocolo: 2008/03/2449 
 Interessado: Aparecido Alves 
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  359,5716 UFIC's,  
para  quitação  do lançamento de  IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo , refe-
rente ao exercício fi scal de  2008 , relativo ao imóvel cadastrado no município sob o nº 
 3324.11.44.0001.01001 , nos moldes do artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007.

 Protocolo: 2009/03/2206 e anexo nº 2013/10/3114 
 Interessado: Saida Abdalla 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programa-
ção Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, AUTORI-
ZO a conversão em renda dos depósitos administrativos, no valor total de 83,1768 
UFIC's, para redução do lançamento de IPTU/Taxa de Combate a Sinistro referente 
ao exercício fi scal de 2009, relativo ao imóvel cadastrado no município sob o código 
cartográfi co nº 3414.33.99.0140.04050, nos moldes do artigo 102 da Lei Municipal 
n° 13.104/2007.

 Protocolo: 2010/10/10847 
 Interessado(a): Apparecida Bordini Marchi 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º, da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  INDEFIRO  a 
solicitação de baixa o ISSQN Ofício, exercício 1992, lançado para a Inscrição Muni-
cipal nº 098.580.000, nos moldes do artigo 14 da Lei Municipal nº 13.104/2007, tendo 
em vista que, após verifi cação no sistema de controle de arrecadação e, conforme 
circular 3461 do Banco Central do Brasil, não foi possível comprovar a entrada do 
crédito aos cofres públicos municipais.

 Protocolo: 2011/10/26330 
 Interessado: JOÃO MORENO ODAS NETO 
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, INDE-
FIRO a solicitação de repetição de indébito tributário dos carnês de IPTU a partir do 
exercício de 2006 lançados para o imóvel 5213.43.48.0217.00000, posto que o mesmo 
encontra-se fora da área de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, nos 
moldes do artigo 13 da Lei Municipal 13.104/2007.

 Protocolo: 2012/03/05200 
 Interessado: ANTONIO LUIZ CAMILLO 
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, IN-
DEFIRO a solicitação de repetição de indébito tributário dos carnês de Taxa de Lixo 
lançados para o imóvel 5124.14.48.0445.00000, nos moldes do artigo 13 da Lei Mu-
nicipal 13.104/2007, tendo em vista que o lançamento é devido pelo interessado até 
14/02/2011, data de imissão de posse do imóvel, objeto do feito, à Infraero.

 Protocolo: 2012/03/14052 
 Interessado: Bjarne Norking 
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, DECIDO 
que a repetição do indébito tributário no valor de 1.312,5756 UFIC - referente aos reco-
lhimentos do IPTU/Taxas 2012, relativo ao imóvel código nº. 3232.31.26.0005.01001 
que não foram compensados proporcionalmente nas unidades 3232.31.26.0017.01001 
e 3232.31.26.0006.01001, geradas após a subdivisão do imóvel originário, reconhe-
cido nos termos da decisão do Sr. Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias 
(folha 11), publicada no DOM de 05/11/2013, nos moldes do artigo 55 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007 e artigo 38 do Decreto Municipal 16.274/2008 - para a 
unidade 3232.31.26.0017.01001, o crédito de 1.055,5733 UFIC será encaminhado ao 
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Departamento de Receitas Imobiliárias para que seja providenciado de ofício, o apro-
veitamento em lançamentos futuros, em consonância com o art. 55 da precitada Lei 
Municipal nº 13.104/2007 e art. 38 do Decreto Municipal nº 16.274/2008. Para unida-
de 3232.31.26.0006.01001 o crédito proporcional de 257,0023 UFIC será processado 
pela forma de aproveitamento de crédito na reemissão 10/2012.

 Protocolo nº: 2012/03/16834 
 Interessado(a): Maria José Nunes da Silva 
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 Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, fi ca pre-
judicada a análise da solicitação de baixa da parcela 11/11 do carnê IPTU/Taxas 2010, 
referente ao imóvel código 3341.42.10.0084.01001, visto que houve a conciliação do 
pagamento relativo ao tributo contestado, ocasionando a perda do objeto requerido, 
nos termos do artigo 85 da Lei Municipal n° 13.104/2007. 

 Protocolo: 2013/03/2218 
 Interessado: Antônio de Pádua Chaib 
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 2.026,2147 UFIC - re-
ferente aos recolhimentos do IPTU/Taxas 2012, relativo aos imóveis códigos nºs. 
3421.51.42.0170.01001 e 3421.51.42.0178.01001 que não foram compensados na 
unidade nº 3421.51.42.0171.01001, gerada após a anexação dos imóveis originários, 
reconhecido nos termos da decisão do Sr. Diretor do Departamento de Receitas Imo-
biliárias (folha 10), publicada no DOM de 28/11/2013, nos moldes dos art. 165 ao 169 
da Lei Federal 5.172/66 - CTN, art. 42 a 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007 
- será processada pela forma de aproveitamento de crédito. Tendo em vista a impos-
sibilidade de realizar o aproveitamento na reemissão ocorrida em 11/2012, já quitada, 
encaminho os autos ao Departamento de Receitas Imobiliárias para de ofício, efetuar 
o aproveitamento em lançamentos futuros, em consonância com o art. 55 da precitada 
Lei Municipal nº 13.104/2007 e art. 38 do Decreto Municipal nº 16.274/2008.

 Protocolo: 2013/03/2515 
 Interessado: Regina Helena Finazzi Demasi 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECIDO que a 
repetição do indébito tributário no valor de 671,1548 UFIC - referente ao recolhimento 
em cota única do IPTU/Taxas de 2013 relativo ao imóvel 3234.54.40.0229.00000 no 
qual não houve compensação no lançamento da reemissão de mesmo exercício, reco-
nhecido nos termos da decisão do Sr. Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias 
(folha 25), publicada no DOM de 10/12/2013, nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 
Federal 5.172/66 - CTN, art. 44 a 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007 e artigo 38 
do Decreto Municipal 16.274/2008 - será processada pela forma de aproveitamento de 
crédito na emissão de 01/2013 (reemissão). Fica autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a 
encaminhar o processo ao Departamento de Receitas Imobiliárias para de ofício, efetuar 
o aproveitamento em lançamentos futuros, em consonância com o art. 55 da precitada 
Lei Municipal nº 13.104/2007 e art. 38 do Decreto Municipal nº 16.274/2008.

 Protocolo: 2013/03/4490 
 Interessado: Rute Correa Alves 
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 1.813,3387 UFIC - referente 
aos recolhimentos efetuados a partir de 26/02/2008, conforme decisão contida no 
protocolo 2007/10/2690, publicada no DOM em 13/05/2011, relativo ao imóvel nº. 
3341.12.36.0409.00000, reconhecido nos termos da decisão do Sr. Diretor do Depar-
tamento de Receitas Imobiliárias - DRI (folha 71), publicada no DOM de 28/11/2013, 
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 restituição. Fica 
autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito acima, 
caso até o momento de efetivar a restituição sejam apurados outros débitos exigíveis 
em nome do contribuinte, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007, 
163 e 170 da Lei Federal 5.172/66 - CTN e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2013/03/8596 
 Interessado: Honório Susaki 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECIDO que a 
repetição do indébito tributário no valor de 3.240,7992 UFIC - referente ao recolhimen-
to em duplicidade da cota única do IPTU/Taxas de 2011, emissão 01/2011 relativo ao 
imóvel 3234.61.34.0101.01001, reconhecido nos termos da decisão do Sr. Diretor do 
Departamento de Receitas Imobiliárias (folha 17), publicada no DOM de 11/12/2013, 
nos moldes dos artigos 165 ao 169 da Lei Federal 5.172/66 - CTN, art. 42 a 54 da 
precitada Lei Municipal 13.104/2007 - será processada pela forma de restituição. Fica 
autorizada a CSACPT/DCCA a providenciar a compensação do crédito acima, caso até 
o momento de efetivar a restituição sejam apurados outros débitos exigíveis em nome do 
contribuinte, nos moldes do artigo 43e 45 da Lei Municipal 13.104/2007, 163 e 170 da 
Lei Federal 5.172/66 - CTN e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2013/03/8597 
 Interessado: Honório Susaki 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECIDO que a 
repetição do indébito tributário no valor de 2.678,5291 UFIC - referente ao recolhimen-
to em duplicidade da cota única do IPTU/Taxas de 2011, emissão 01/2011 relativo ao 
imóvel 3234.61.34.0066.01001, reconhecido nos termos da decisão do Sr. Diretor do 
Departamento de Receitas Imobiliárias (folha 17), publicada no DOM de 13/12/2013, 
nos moldes dos artigos 165 ao 169 da Lei Federal 5.172/66 - CTN, art. 42 a 54 da 
precitada Lei Municipal 13.104/2007 - será processada pela forma de restituição. Fica 
autorizada a CSACPT/DCCA a providenciar a compensação do crédito acima, caso até 
o momento de efetivar a restituição sejam apurados outros débitos exigíveis em nome do 
contribuinte, nos moldes do artigo 43e 45 da Lei Municipal 13.104/2007, 163 e 170 da 
Lei Federal 5.172/66 - CTN e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2013/03/9307 

 Interessado: Marlene Aparecida Manfrim Tombolato 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECIDO que a 
repetição do indébito tributário no valor de 941,7390 UFIC - referente ao recolhimento 
a maior das parcelas 01/11 a 04/11 do IPTU/Taxas de 2013, emissão 01/2013 relativo 
ao imóvel 3412.52.41.0297.01001, reconhecido nos termos da decisão do Sr. Diretor do 
Departamento de Receitas Imobiliárias (folha 21), publicada no DOM de 16/12/2013, 
nos moldes dos artigos 165 ao 169 da Lei Federal 5.172/66 - CTN, art. 42 a 54 da preci-
tada Lei Municipal 13.104/2007 - será processada pela forma de restituição. Fica auto-
rizada a CSACPT/DCCA a encaminhar providenciar a compensação dos débitos acima, 
caso até o momento de efetivar a restituição sejam apurados outros débitos exigíveis em 
nome do contribuinte, nos moldes do artigo 43e 45 da Lei Municipal 13.104/2007, 163 e 
170 da Lei Federal 5.172/66 - CTN e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2013/03/9506 
 Interessado: Maria Catarina da Rocha 
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, DECIDO 
que a repetição do indébito tributário no valor de 238,0709 UFIC - referente aos reco-
lhimentos do IPTU/Taxas 2013, relativo ao imóvel código nº. 3324.11.63.0261.01001 
que não foram compensados proporcionalmente nas unidades 3324.11.63.0262.01001 
e 3324.11.63.0267.01001, geradas após a subdivisão do imóvel originário, reconhe-
cido nos termos da decisão do Sr. Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias 
(folha 25), publicada no DOM de 03/01/2014, nos moldes do artigo 55 da precitada 
Lei Municipal 13.104/2007 e artigo 38 do Decreto Municipal 16.274/2008 - para a 
unidade 3324.11.63.0262.01001, o crédito de 119,0354 UFIC será encaminhado ao 
Departamento de Receitas Imobiliárias para que seja providenciado de ofício, o apro-
veitamento em lançamentos futuros, em consonância com o art. 55 da precitada Lei 
Municipal nº 13.104/2007 e art. 38 do Decreto Municipal nº 16.274/2008. Para unida-
de 3324.11.63.0267.01001 o crédito proporcional de 119,0354 UFIC será processado 
pela forma de aproveitamento de crédito na reemissão 05/2013.

 Protocolo: 2013/03/9566 
 Interessado: Eduardo Medeiros 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECIDO que 
a repetição do indébito tributário no valor de 2.049,5058 UFIC - referente ao recolhi-
mento em duplicidade das parcelas 01/11 a 03/11 do IPTU/Taxas de 2013, emissão 
01/2013 relativo ao imóvel 3421.21.78.0139.01001, reconhecido nos termos da de-
cisão do Sr. Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias (folha 15), publicada 
no DOM de 13/12/2013, nos moldes dos artigos 165 ao 169 da Lei Federal 5.172/66 
- CTN, art. 42 a 54 da precitada Lei Municipal 13.104/2007 - será processada pela 
forma de restituição. Fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar providenciar a 
compensação dos débitos acima, caso até o momento de efetivar a restituição sejam 
apurados outros débitos exigíveis em nome do contribuinte, nos moldes do artigo 43e 
45 da Lei Municipal 13.104/2007, 163 e 170 da Lei Federal 5.172/66 - CTN e Instru-
ção Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2013/03/10604 
 Interessado: José Meciano Filho 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECIDO que a 
repetição do indébito tributário no valor de 520,6967 UFIC - referente ao recolhimen-
to em duplicidade da cota única do IPTU/Taxas de 2013, emissão 01/2013 relativo ao 
imóvel 3421.43.64.0306.01036, reconhecido nos termos da decisão do Sr. Diretor do 
Departamento de Receitas Imobiliárias (folha 11), publicada no DOM de 08/01/2014, 
nos moldes dos artigos 165 ao 169 da Lei Federal 5.172/66 - CTN, art. 42 a 54 da 
precitada Lei Municipal 13.104/2007 - será processada pela forma de restituição. Fica 
autorizada a CSACPT/DCCA a providenciar a compensação do crédito acima, caso 
até o momento de efetivar a restituição sejam apurados outros débitos exigíveis em 
nome do contribuinte, nos moldes do artigo 43e 45 da Lei Municipal 13.104/2007, 
163 e 170 da Lei Federal 5.172/66 - CTN e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2013/03/11093 
 Interessado: Benedito Sidney Antunes 
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, DECIDO 
que a repetição do indébito tributário no valor de 801,8475 UFIC - referente aos reco-
lhimentos do IPTU/Taxas 2013, relativo ao imóvel código nº 3242.12.92.0078.01001 
que não foram compensados proporcionalmente nas unidades 3242.12.92.0104.01001, 
3242.12.92.0133.00000 e 3242.12.92.0144.01001 geradas após a subdivisão do imó-
vel originário, reconhecido nos termos da decisão do Sr. Diretor do Departamento 
de Receitas Imobiliárias (folha 16), publicada no DOM de 13/12/2013, nos moldes 
dos artigos 55 ao 56 da precitada Lei Municipal 13.104/2007 e artigo 38 do Decreto 
Municipal 16.274/2008 - será processada pela forma de aproveitamento de crédito 
na emissão 05/2013, sendo o crédito proporcional de 551,3455 UFIC para a unida-
de 3242.12.92.0104.01001, 125,2510 UFIC para a unidade 3242.12.92.0133.00000 
e 125,2510 UFIC para a unidade 3242.12.92.0144.01001. Fica autorizada a CSA-
CPT/DCCA a encaminhar o processo ao Departamento de Receitas Imobiliárias para 
de ofício, efetuar o aproveitamento em lançamentos futuros, em consonância com 
o art. 55 da precitada Lei Municipal nº 13.104/2007 e art. 38 do Decreto Municipal 
nº 16.274/2008., caso após o procedimento de aproveitamento seja apurado crédito 
residual.

 Protocolo: 2013/03/14201 
 Interessado: Luiza Letícia Rebeque Forli  
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  INDEFIRO 
 o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito relativo ao IPTU/Taxas de 2008, 
pertinente ao imóvel 3432.32.63.0081.01001, visto que os depósitos feitos para as 
parcelas 01/11 e 02/11 do referido lançamento foram feitos em datas posteriores às 
datas de vencimento das respectivas parcelas, não tendo sido considerado o valor de 
juros e multa por atraso, nos termos do artigo 100 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo: 2013/03/16060 
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 Interessado: Cecilia Isabel Tamem Maccari 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, 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, reco-
nheço o direito ao crédito tributário no importe de 22,4244 UFIC - decorrente do pa-
gamento em duplicidade da parcela 03/11 do IPTU/Taxas de Lixo e Sinistro, exercício 
de 2012, incidente no imóvel cadastrado sob o nº 3423.14.65.0001.02050, nos moldes 
dos artigos 42 a 54 da precitada Lei Municipal nº 13.104/2007. Decido que a repetição 
do referido indébito tributário será processada pela forma de restituição, nos moldes 
dos artigos 165 ao 169 da Lei Federal nº 5.172/66 - CTN. Fica autorizada a CSACPT/
DCCA a providenciar a compensação do crédito acima, caso até o momento de efeti-
var a restituição sejam apurados outros débitos exigíveis em nome do contribuinte, nos 
moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal nº 13.104/2007, artigos 163 e 170 da Lei 
Federal nº 5.172/66 - CTN e Instrução Normativa SMF nº 001/2012. 

 Protocolo: 2013/03/19000 
 Interessado: Alfredo Marion 
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 de  656,4175 UFIC's, 
 para  redução  do lançamento de  IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo ,referente 
ao exercício fi scal de  2011 - emitido em maio/2011  (retroativo ao exercício de 1999), 
relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co nº  3263.52.62.0021.01001 , 
nos moldes do artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007.

 Protocolo: 2013/03/22296 
 Interessado: LUCY DALL AGLIO PALAZZI 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programa-
ção Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  DEFIRO  o 
pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 170,7529 UFIC´s, referente ao 
recolhimento da(s) parcela(s) 01 a 07/11, relativo ao IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 
2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do código 3423.11.28.0227.01016, 
não consideradas no momento do recálculo deste exercício, sendo utilizado o valor para 
quitação da(s) parcela(s) 01 a 07/11 e redução da parcela 08/11 do IPTU/Taxas Imobi-
liárias de 2013, emissão 01/2013, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 
56 da Lei Municipal 13.104/2007 e artigo 38 do Decreto Municipal 16.274/2008. Caso 
após a efetivação do aproveitamento do crédito, restem créditos em favor do contribuin-
te, autorizo o envio dos autos ao Departamento de Receitas Imobiliárias para, de ofício, 
determinar o aproveitamento do crédito residual em lançamentos futuros do mesmo 
imóvel, nos moldes do artigo 55 da precitada Lei Municipal.

 Protocolo: 2013/03/22850 
 Interessado: Carmino Roberto Spina 
Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECIDO que 
a repetição do indébito tributário no valor de 713,1845 UFIC's, já reconhecido pelo 
DRI, referente aos créditos da remissão do carnê IPTU/Taxas Imobiliárias 2013, dos 
lançamentos retroativos exercícios de 2008 a 2012, relativo ao imóvel codifi cado sob 
nº 3412.34.72.0521.01001, nos moldes dos artigos 44 a 54 da precitada Lei Municipal 
13.104/2007, será processada pela forma de restituição. 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 reco-
nhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.

 Protocolo: 2013/03/23471 
 Interessado: MARIA HELENA AMBIEL 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º 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, 
 DEFIRO  o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 21,7132 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 02/03, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do código 
3443.53.39.0374.01001, não consideradas no momento do recálculo deste exercício, 
sendo utilizado o valor para redução da parcela 01/01 do IPTU/Taxas Imobiliárias de 
2013, emissão 02/2013, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da 
Lei Municipal 13.104/2007 e artigo 38 do Decreto Municipal 16.274/2008. Caso após 
a efetivação do aproveitamento do crédito, restem créditos em favor do contribuinte, 
autorizo o envio dos autos ao Departamento de Receitas Imobiliárias para, de ofício, 
determinar o aproveitamento do crédito residual em lançamentos futuros do mesmo 
imóvel, nos moldes do artigo 55 da precitada Lei Municipal.

 Protocolo: 2013/03/23757 
 Interessado: ALTAMIRO CARLOS MENEZES 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programa-
ção Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  DEFIRO  o 
pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 386,1700 UFIC´s, referente ao 
recolhimento da(s) parcela(s) 04 a 11/11, relativo ao IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 
2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do código 4311.52.60.0467.01001, 
não consideradas no momento do recálculo deste exercício, sendo utilizado o valor para 
quitação da(s) parcela(s) 01 a 10/11 e redução da parcela 11/11 do IPTU/Taxas Imobi-
liárias de 2013, emissão 03/2013, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 
56 da Lei Municipal 13.104/2007 e artigo 38 do Decreto Municipal 16.274/2008. Caso 
após a efetivação do aproveitamento do crédito, restem créditos em favor do contribuin-
te, autorizo o envio dos autos ao Departamento de Receitas Imobiliárias para, de ofício, 
determinar o aproveitamento do crédito residual em lançamentos futuros do mesmo 
imóvel, nos moldes do artigo 55 da precitada Lei Municipal.

 Protocolo: 2013/03/23915 
 Interessado: HELOISA SIMOES CARDARELLI 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º 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,  DE-
FIRO  o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 47,6775 UFIC´s, 
referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 01 e 02/04, relativo ao IPTU/Taxas Imo-
biliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do código 
3423.23.61.0257.01001, não consideradas no momento do recálculo deste exercício. 

Em decorrência da quitação da reemissão de 03/2013 encaminho o presente protocolo 
ao Departamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I. para, de ofício, aproveitar o crédito 
de 47,6775 UFIC's em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos artigos 
51 e 55 da Lei 13.104/2007.

 Protocolo: 2014/03/00089 
 Interessado: ANTONIO CARLOS BERTOLINO 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. artigo 3º 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, 
 DEFIRO  o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 388,2794 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 01 a 11/11, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2013, emissão 01/2013 (cancelado por recálculo), do código 
3441.52.43.0354.01001, não consideradas no momento do recálculo deste exercício, 
sendo utilizado o valor para quitação da(s) parcela(s) 01 a 11/11 do IPTU/Taxas Imo-
biliárias de 2013, emissão 01/2013, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do ar-
tigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007 e artigo 38 do Decreto Municipal 16.274/2008. 
Encaminho o presente protocolo ao  Departamento de Receitas Imobiliárias - D.R.I. 
 para, de ofício, aproveitar o crédito residual de 15,5092 UFIC's, em lançamentos fu-
turos do mesmo imóvel, com base nos artigos 51 e 55 da precitada Lei Municipal. 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA 

 Diretor DCCA 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
 Protocolo: 2010/10/1047 
 Interessado: Leila Maria Santini Frattini  
 Cartográfico: 3423.31.86.0682.02020 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
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 nº 13.104/07  reconheço a decadência  do 
direito de rever de ofício o lançamento do  IPTU e das Taxas Imobiliárias  dos exer-
cícios de  2001 a 2003 , em relação ao imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº 
 3423.31.86.0682.02020 , uma vez que a emissão retroativa dos referidos lançamentos 
foi efetuada em nov/2009, portanto, após o decurso do prazo estipulado pelo art. 173, 
I, da Lei 5.172/66 - CTN.  Determino a extinção  dos créditos tributários relativos ao 
IPTU e às Taxas Imobiliárias dos exercícios  de 2001 a 2003 , para o imóvel cadastrado 
sob código cartográfi co nº  3423.31.86.0682.02020 , em face das disposições do art. 
156, V, da Lei 5.172/66 - CTN. 
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários da presente decisão, por não se 
enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13.636/09. 

 Protocolo: 2010/03/04626 - e anexos: 2011/03/04508 e 2012/03/02900 
 Interessado: RPZ Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3343.34.07.0076.00000 
 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  indefiro os pedidos 
de revisão do lançamento de IPTU  dos exercícios de  2010 a 2012 , para o imóvel ca-
dastrado pelo cartográfi co nº  3343.34.07.0076.00000,  pois o interessado não instruiu o 
presente processo quanto ao pedido de lançamento unifi cado para o exercício de 2011  
como LOTE 15 UNIFICADO  com toda a documentação hábil à comprovação do 
alegado, nos termos do art. 13 da Lei nº 13.104/07, deixando de atender à notifi cação 
publicada no DOM em 18/04/2013, conforme documento ora juntado aos autos às fl s. 
54 e Parecer Fiscal Pas fl s. 61 e 62, e tendo em vista que o relatório apresentado pelo 
setor competente às fl s. 64 a 68, ratifi ca o valor unitário do metro quadrado do terreno 
em 55,5121 UFIC para o lote em questão, apresentando-se, portanto, corretos o valor 
venal e a alíquota aplicada para encontrar o valor do IPTU dos exercícios de 2010 a 
2012, conforme relatórios às fl s. 61 a 68, consubstanciado nos termos dos arts. 15, 16 
e 16B da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/2005 e 13.209/07.
Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo 
às disposição do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da 
Lei nº 13.104/07,  deixo de conhecer  do pedido de revisão dos lançamentos do IPTU 
 dos exercícios anteriores ao de 2010  para o imóvel acima identifi cado, por estar 
intempestivo, pois fora apresentado fora do prazo determinado pelo art. 34 da Lei 
13.104/07, consubstanciado nas disposições do art. 83, I, da referida Lei, fi cando  o 
requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração  da decisão, 
exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, 
no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 
da Lei nº 13.104/07. E, no que se refere à inconstitucionalidade das alíquotas pro-
gressivas,  não será apreciada em instância administrativa  matéria constitucional, 
consubstanciado nos termos do art. 88 da Lei 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.

 Protocolo: 11/03/10783
Interessado: Carlos de Oliveira Couto 
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,  indefiro  o presente 
pedido, tendo em vista a falta de atendimento à notifi cação de folhas 10 e 11, recebida 
pelo interessado em 27/01/14, e publicada no DOM de 22/01/14, nos termos do artigo 
63, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal 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 de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo: 13/03/03148  
 Interessado: Fabíola Vieira da Silva 
 Código Cartográfico: 3421.34.27.0084.00000 
 Assunto: Revisão de Lançamentos de IPTU/Taxas  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
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4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  defiro o pedido de revisão do 
lançamento de IPTU/Taxas relativo ao exercício de 2013,  para o imóvel codifi cado 
sob nº 3421.34.27.0084.00000, alterando-se o tipo de imóvel de territorial  para pre-
dial,  com o  padrão/subpadrão RH-4,  com  área construída de 143,62 m², ano base 
2009,  meio de quadra, conforme Parecer Fiscal de fl s. 22, emitido por meio do proto-
colo nº 2009/11/2306, com base em planta aprovada, CCO emitido em 20/01/2010 e 
informação do responsável técnico quanto ao encerramento da obra em 2009.
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do ar-
tigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 
13.104/07,  determino  a retifi cação do lançamento do IPTU/Taxas para os exercícios 
de  2010, 2011, 2012 e a partir de 2014  desde que no momento da execução da presen-
te decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a 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 de imóvel de territorial  para predial,  com o  padrão/subpa-
drão RH-4,  com  área construída de 143,62 m², ano base 2009,  meio de quadra, con-
forme Parecer Fiscal de fl s. 22, emitido por meio do protocolo nº 2009/11/2306, com 
base em planta aprovada, CCO emitido em 20/01/2010 e informação do responsável 
técnico quanto ao encerramento da obra em 2009, por reconhecer que os lançamentos 
reemitidos por meio do protocolo nº 2008/10/40583 em 17/01/12, conforme anotação 
à fl . 20, estão irregulares.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passi-
vo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

 Protocolo: 14/03/00754
Interessado: Romário Rodrigues de Souza (1ºTabelião de Notas de Campinas) 
Assunto: Retificação 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,  indefiro  o presente 
pedido, tendo em vista a falta de atendimento à notifi cação de folhas 10 e 11, recebida 
pelo interessado em 04/02/14, nos termos do artigo 63, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal 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 de que trata 
o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo: 14/03/01859 
Interessado: Cyrela Pompeia Empreendimentos Imobiliários Ltda (Segundo 
Cartório 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 pedi-
do,  cancelando-se as guias de ITBI nºs. 421871, 421876, 421853, 421854, 421855, 
421856, 421857, 421858, 421859, 421860, 421861, 421883, 421884, 421885, 421886, 
421887, 421888, 421889, 421890, 421891, 421892, 421893, 421894, 421895, 421896, 
421897, 421898, 421899, 421900, 421901, 421902, 421828, 422175, 421829, 422176, 
421830, 422177, 421831, 422178, 421832, 422179, 421833, 421834, 422135, 422181, 
421835, 421836, 422182, 422183, 421837, 421838, 421839, 421840, 421841, 421862, 
421863, 421865, 421864, 421866, 421867, 421868, 421869, 421870, 421872, 421873, 
421874, 421875, 421850, 421851, 421852, 421876, 421572, 421662, 421573, 421663, 
421682, 421702, 421722, 421742, 421574, 421743, 421744, 421575, 421576, 421577, 
421762, 421763, 421766, 421783, 421784, 421767, 421768, 421785, 421786, 421769, 
421770, 421771, 421772, 421773, 421774, 421775, 421776, 421777, 422323, 421778, 
421779, 421780, 421781, 421802, 421787, 421789, 421790, 421791, 421792, 421803, 
421793, 421804, 421794, 421795, 421796, 421797, 421805, 421798, 421799, 421800, 
421806, 421801, 422392, 422162, 421823, 422164, 422166, 421824, 422167, 
421825, 422168, 421826, 422171, 421827, 422172, 421842, 422131, 421843, 
422132, 421844, 422134, 421845, 422173, 422133, 421846, 421847, 421848, 422174 
e 421849,  por terem sido emitidas com erro por ocasião do recolhimento, as quais 
foram substituídas pelas GER indicadas às fl s. 173 e 185, com a certifi cação do setor 
competente de estarem devidamente pagas.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo: 14/03/05848
Interessado: Asset Solutions Administradora de Bens Próprios Ltda.
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,  inde-
firo  o pedido de não incidência do ITBI, sobre a transmissão do imóvel cadastrado pelo 
cartográfi co de nº 4313.13.85.7008.01008, matriculado sob nº 74921, no 1º Registro 
Imobiliário de Campinas, incorporado ao patrimônio da requerente para a integralização 
de capital social, nos termos da Quarta Alteração do Contrato Social, datada de 19 de 
agosto de 2013, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 28 de agosto 
de 2013, tendo como transmitentes os sócios Walfner Leitão e Josiani Aparecida Paero, 
na fração de 50% cada, tendo em vista que as atividades exercidas pelo adquirente estão 
relacionadas à atividade imobiliária, sendo exigível o imposto de imediato, nos termos 
do § 4º, do artigo 6º, da Lei Municipal nº 12.391/05, conforme Cláusula Terceira do 
Contrato Social, às fl s. 07, onde dispõe que a sociedade tem por objetivo: administração, 
compra, venda, implantação, loteamento, incorporação e construção de condomínios, 
casas e prédios, somente para imóveis próprios e com também com base no § único 
do artigo 28 da Lei 4591 de 16/12/1964 - "Lei sobre o condomínio em edifi cações e as 
incorporações imobiliárias"..  Determino  a constituição do crédito tributário devido pela 
lavratura do instrumento de transmissão do imóvel cadastrado pelo cartográfi co de nº 
4313.13.85.7008.01008, matriculado sob nº 74921, no 1º Registro Imobiliário de Cam-
pinas, incorporado ao patrimônio da requerente para a integralização de capital social, 
nos termos da Quarta Alteração do Contrato Social, datada de 19 de agosto de 2013, 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 28 de agosto de 2013. Deixo 
de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não 
se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 
Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 14/03/06319 
Interessado: Waterloo Marins Batista Neto (Oficial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Notas do Distrito de Barão Geraldo 

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 pedi-
do,  cancelando-se as guias de ITBI nºs. 476671, 480326, 479442 e 479662 , as quais 
foram substituídas pelas GER 476809, 480330, 480026 e 480049, respectivamente, 
por terem sido emitidas com erro por ocasião do recolhimento.  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.

 Protocolo: 14/10/10383 
Interessado: Setor de ITBI - Coordenadoria Setorial de Cadastro Imobiliário/SMF
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 pedi-
do,  cancelando-se as guias de ITBI nºs. 477649, 477667, 477648 e 477647 , as quais 
foram substituídas pelas GER 477662, 477661, 477658 e 477647, respectivamente, 
por terem sido emitidas com erro por ocasião do recolhimento.  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.

 Protocolos: 12/10/59113 (anexo ao principal nº 08/10/41985).
Interessado: Cury Imóveis Ltda.
Assunto: Impugnação de Lançamento de ITBI
 Com base na manifestação do setor competente, que acolho e passa a ser parte integrante 
desse relatório, e demais elementos e documentos constantes do presente processo e 
atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 33, e dos arti-
gos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  indefiro  o pedido de cancelamento do lançamento de 
ITBI constituído por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 000903/2012, 
lavrado em 05/12/2012, tendo em vista que a Municipalidade somente tomou conheci-
mento do fato em 01/09/2008, quando do pedido protocolizado pelo interessado, sob 
nº 08/10/41985, requerendo o reconhecimento da não incidência do ITBI e somente 
depois de tomar conhecimento do fato é que o fi sco poderia efetuar o lançamento, nos 
termos do artigo 173, inciso I, da Lei 5.172/66 - CTN, lembrando que o legislador fede-
ral determinou que a decadência ocorrerá a partir "do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento  poderia  ter sido efetuado", e não a partir da ocorrência do 
fato gerador. Logo, a administração municipal só poderia efetuar o lançamento após 
o conhecimento do fato e aplicando-se a contagem do prazo decadencial a partir de 
01/09/2008, o fi sco teria até 31/12/2013 para a constituição do crédito tributário, no 
entanto, face a constatação de erro na fundamental legal indicada no lançamento,  deter-
mino  a retifi cação do AIIM nº 000903/2012, aplicando-se a Lei Municipal nº 11.106/01, 
vigente ao tempo do fato gerador do imposto, reabrindo-se o prazo para nova impugna-
ção, contando-se 30 dias a partir na notifi cação desta decisão, que se dará com a entrega 
do instrumento retifi cado ao interessado, nos termos do Parágrafo único do Artigo 34 da 
Lei Municipal 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 de 
que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07. 
 

 Campinas, 15 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 AFTM - Diretor Do DRI/SMF - Matr. 45.556-3 
  

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

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 Protocolos: 2002/00/13385;  
 Interessado: Rosa Maria Valério Renzo 
 Cartográfico: 3424.24.48.0272.01001 (042.073.637/02) 
 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 artigo 68, combinado com os arts. 
4º e 33, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07  defiro  o pedido de re-
visão do lançamento do IPTU e Taxas dos exercícios 2007 e 2008 para o imóvel cadas-
trado pelo cartográfi co nº  3424.24.48.0272.01001,  alterando-se a área total construída 
de 607,00 m2 para 362,76 m2, mantendo-se os demais dados cadastrais inalterados, 
consubstanciado no Parecer Fiscal às fl s. 59, nas disposições dos artigos 17, 18, 18A, 
18B da Lei Municipal nº 11.111/01 e no inciso II do artigo 5º da Lei Municipal nº 
6.355/90 com as respectivas alterações. 
Atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 
82 da Lei Municipal nº 13.104/07,  de  claro prejudicada a análise  do pedido de revisão 
lançamento do IPTU e Taxas do exercício de 2002, para o imóvel cadastrado pelo car-
tográfi co nº  3424.24.48.0272.01001  ,  em face da perda do seu objeto, consubstanciado 
nas disposições do artigo 85 da Lei Municipal nº 13.104/07, pois o referido lançamen-
to foi retifi cado e reemitido em dezembro de 2008, conforme determinação de ofício 
baseada no processo protocolizado sob o nº 2000/00/18662. De  t  ermino  a alteração de 
ofício do lançamento do IPTU e Taxas, para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº 
 3424.24.48.0272.01001,  dos exercícios a partir de 2009 , desde que no momento da 
execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo le-
gal para revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III; 149, VIII e parágrafo único; 
c.c. 173, I, do CTN, alterando-se a área total construída de 607,00 m2 para 362,76 m2, 
mantendo-se os demais dados cadastrais inalterados, consubstanciado no Parecer Fiscal 
às fl s. 59, nas disposições dos artigos 17, 18, 18A, 18B da Lei Municipal nº 11.111/01 
e no inciso II do artigo 5º da Lei Municipal nº 6.355/90 com as respectivas alterações. 
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 Municipal nº 11.111/01. Eventual crédito apu-
rado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao 
mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei Municipal 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 Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 16 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 AFTM - Diretor Do DRI/SMF - Matr. 45.556-3 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
    RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
 Protocolo: 2006/10/1719 
 Interessado:   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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 Código Cartográfico:   3431.62.06.0262.01001 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 
66 combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei n° 13.104/2007,  concedo a 
isenção do IPTU e das Taxas Imobiliárias,  para a área total do imóvel  codifica-
do sob n° 3431.62.06.0262.01001 , para o período compreendido  entre 13/05/2013 
a 12/05/2013 , conforme Contrato de Locação de fl s.497-498, por ser este o prazo de 
vigência da prorrogação do contrato de locação e por estarem atendidas as demais 
exigências do art. 4º, XI, da Lei n° 11.111/2001, alterada pela Lei n° 13.209/2007, ob-
servando-se as disposições da Instrução Normativa - DRI/SMF n° 001 de 25/05/2010, 
publicada no DOM de 27/05/2010, quanto às formalidades para efetivação da isenção. 
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da 
Lei n° 13.104/2007, alterado pela Lei n° 13.636/2009.

 Protocolo: 2002/10/6458 
 Interessado:   SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNO 
 Código Cartográfico: 3423.13.45.0129.01001 a 3423.13.45.0129.01012 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 66 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei n° 13.104/2007,  concedo a isenção 
do IPTU e das Taxas Imobiliárias,  para a área total do imóvel codifi cado sob n° 
 3423.13.45.0129.01001 a 3423.13.45.0129.01012 , para o período compreendido en-
tre  16/09/2013 a 15/12/2013 , conforme Contrato de Locação de fl s.1796-1797,  para 
16/12/2013 a 15/03/2014 , de acordo com a Prorrogação do Contrato de Locação de 
fl s.1898-1899,  e para 
 16/03/2014 a 15/06/2014  de acordo com a Prorrogação do Contrato de Locação de 
fl s.1984-1985, por ser este o prazo de vigência da prorrogação do contrato de locação 
e por estarem atendidas as demais exigências do art. 4º, XI, da Lei n° 11.111/2001, 
alterada pela Lei n° 13.209/2007, observando-se as disposições da Instrução Normativa 
- DRI/SMF n° 001 de 25/05/2010, publicada no DOM de 27/05/2010, quanto às forma-
lidades para efetivação da isenção. 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 n° 13.104/2007, alterado pela Lei n° 13.636/2009.
 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 AFTM - Diretor Do DRI/SMF - Matr. 45.556-3 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA 

 Notifi cação  
 Protocolo: 08/10/19269  
 Interessado(a): Quitéria Ribeiro Sun 
 Cod. Cartográfico:3432.33.15.0392.01001 
Fica o(a) interessado(a) notifi cado(a) a sanear o processo em referência, providencian-
do, no prazo de 15 dias, a juntada do seguinte documento: - Cópias simples da cédula 
de identidade e do CPF da requerente. Obs.:  tal solicitação se faz necessária tendo em 
vista a IN 01/03-DRI/SMF. O atendimento desta notifi cação, no prazo determinado, é 
condição indispensável para atendimento do requerido, cuja inobservância determina-
rá o arquivamento do mesmo, nos termos do Art. 34 da Lei Municipal nº13104/07. A 
legislação citada aqui poderá ser consultada na internet endereço:http://www.campi-
nas.sp.gov.br/bibjuri/legtribhtm,.
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 MARILENA FERREIRA 

 Agente Fiscal Tributária 
  

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

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 13/03/14588 (protocolo juntado 13/03/14591) 
 Interessado: Alves de Lima Comércio e Construção Ltda. (Condomínio Residen-
cial Chapadão) 
 Código cartográfico: 3412.42.20.8001.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os ar-
tigos 4º e 33, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07,  defiro  o pedido 
de revisão dos lançamentos de IPTU e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de 
Lixo dos  exercícios de 2008 a 2013, reemitidos em Julho/2013,  para o imóvel cadas-
trado pelo cartográfi co  3412.42.20.8001.01001 ,  desmembrando-se o imóvel relativo 
ao Condomínio Residencial Chapadão em unidades autônomas , conforme os da-
dos apurados e demonstrados no Parecer Fiscal de fl s. 142 a 145, para os exercícios de 
2008 a 2013, nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pelas Leis 12.176/04, 
12.445/05, 13.209/07, 13.520/08 e 13.764/09, do Decreto Municipal nº 17.734/12 e 
do artigo 173, inciso I, da Lei 5.172/66- CTN e  cancelando-se  o código cartográfi co 
original, de nº  3412.42.20.8001.01001 .
Com base no e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e 
dos artigos 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07,  determino  a retifi cação dos lan-
çamentos do IPTU e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo dos  exercícios 
a partir de 2014  para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3412.42.20.8001.01001 , 
 desmembrando-se o imóvel relativo ao Condomínio Residencial Chapadão em 
unidades autônomas , conforme os dados apurados e demonstrados no Parecer Fiscal 
de fl s. 144/verso e 145, nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pelas Leis 
12.176/04, 12.445/05, 13.209/07, 13.520/08 e 13.764/09, do Decreto Municipal nº 
17.734/12 e do artigo 173, inciso I, da Lei 5.172/66- CTN e  cancelando-se  o código 
cartográfi co original, de nº  3412.42.20.8001.01001 .
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passi-
vo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.
 

 Campinas, 15 de abril 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 nº: 2009/10/18004 

Interessado: ANTONIO DONIZETE TENANI
Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário
Imóvel: Código cartográfico nº 3251.53.74.0001.00000 (originário) 
Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-
sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 
do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N.,  reconheço 
o direito ao crédito tributário  apurado no montante de  420,8704 UFIC , decorren-
te dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de  2002 ( reemissão) , 
relativos ao imóvel originário de código cartográfi co nº 3251.53.74.0001.00000, 
que foi cancelado e subdividido, cujos valores recolhidos não foram compensados 
proporcionalmente no lançamento do imóvel  originado  de código cartográfi co nº 
 3251.53.74.0002.01001 (do pedido),  que fi cou com a área de 350,00 m², correspon-
dente a 58,33 % da área total, conforme quadros demonstrativos  fls.28 e 28 verso , nos 
termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, acrescido pelo 
artigo 25 da Lei nº 12.445/05 e regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo 
os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as 
disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar 
ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Re-
cursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos 
artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
 
Protocolo: 2014/03/04369
Interessado: Luiz Antonio Villagelim Zakia
Assunto: Pedido de cancelamento de AIIM - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente, atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, da Lei Municipal nº 13.104/07,  deixo de conhecer  
do pedido de cancelamento do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 1299 que 
constituiu o crédito tributário relativo ao ITBI, conforme protocolo nº 19990/68582, 
tendo em vista a sua intempestividade, nos termos do artigo 83, inciso I - primeira 
parte, da Lei Municipal nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tri-
butários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado 
pela Lei Municipal nº 13.636/09. Fica o requerente  notificado para, querendo, pedir 
reconsideração  da decisão de não conhecimento do pedido, exclusivamente no que 
verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em 
face das disposições do parágrafo único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07. 

 Protocolo: 2004/10/60791
Interessado: Benedito Aparecido Peterossi
Contribuinte: Jonathan Domingos Peterossi
Assunto: Pedido de retificação de Guia de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente, atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, da Lei Municipal nº 13.104/07,  deixo de conhecer  
do pedido de retifi cação da guia de ITBI nº 44424, emitida em 26/10/2004, tendo em 
vista a falta de legitimidade do requerente, nos termos do artigo 83, inciso II, da Lei 
Municipal nº 13.104/07 e  determino , de ofício, a correção da guia ITBI nº 44424 para 
a correta identifi cação do imóvel e da data da transação, ainda que haja a impossibi-
lidade da constituição do crédito tributário quanto à diferença apurada, nos termos 
do artigo 173, I, da Lei 5.172/66 - CTN.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado 
pela Lei Municipal nº 13.636/09. Fica o requerente  notificado para, querendo, pedir 
reconsideração  da decisão de não conhecimento do pedido, exclusivamente no que 
verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em 
face das disposições do parágrafo único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07. 

 Protocolo: 1997/0/64107 
 Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 Código Cartográfico:   3423.14.65.0328.01001 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 
66 combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei n° 13.104/2007,  concedo 
a isenção do IPTU e das Taxas Imobiliárias,  para o imóvel codifi cado sob n° 
 3423.14.65.0328.01001  ,  pelo período de  12 (doze) meses , a partir de 30/11/2013, por 
ser este o prazo de vigência da prorrogação do contrato de locação e por estarem 
atendidas as demais exigências do art. 4º, XI, da Lei n° 11.111/2001, alterada pela Lei 
n° 13.209/2007, observando-se as disposições da Instrução Normativa - DRI/SMF n° 
001 de 25/05/2010, publicada no DOM de 27/05/2010, quanto às formalidades para 
efetivação da isenção. 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 n° 13.104/2007, alterado pela Lei n° 13.636/2009.
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

 SETOR DE ITBI 
 NOTIFICAÇÃO 

  Protocolado: 2014.03.3524
Interessado: Michiko Matsuchita Murakava
Assunto: ITBI Restituição 
De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução 
Normativa DRI/DRM 1/2003, fi ca o contribuinte notifi cado a apresentar, mediante 
protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, n no Guichê do Porta Aberta na Prefeitura 
Municipal de Campinas, situada na Avenida Anchieta, 200 1- Cópia do contrato de 
compra e venda datado de 12/04/2008, bem como a cópia da guia de ITBI recolhida 
para essa transação. 

 Campinas, 22 de abril de 2014      
 CARMEM LÚCIA DA SILVEIRA GURIAN 

 AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO      
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2013/10/19412 
 Interessado:   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 Código Cartográfico:   3433.31.55.0265.01001 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 66 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei n° 13.104/2007,  concedo a isenção 
total do IPTU e das Taxas Imobiliárias,  para a área total do imóvel  codificado sob 
n° 3433.31.55.0265.01001 , para os  próximos 24 (vinte e quatro) meses, a contar 
de 14/11/2013 , conforme Contrato de Locação de fl s.88-93, por ser este o prazo de 
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vigência do contrato de locação e por estarem atendidas as demais exigências do art. 
4º, XI, da Lei n° 11.111/2001, alterada pela Lei n° 13.209/2007, observando-se as 
disposições da Instrução Normativa - DRI/SMF n° 001 de 25/05/2010, publicada no 
DOM de 27/05/2010, quanto às formalidades para efetivação da isenção. 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 n° 
13.104/2007, alterado pela Lei n° 13.636/2009.

 Protocolo: 2012/10/40415 
 Interessado:   SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E 
INCLUSÃO SOCIAL - SMCAIS 
 Código Cartográfico:   3261.61.24.0199.01001 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 66 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei n° 13.104/2007,  concedo a isenção 
do IPTU e das Taxas Imobiliárias,  para a área total do imóvel  codificado sob n° 
3261.61.24.0199.01001 , para os  próximos 12 (doze) meses, a contar de 31/01/2014 , 
conforme a prorrogação do Contrato de Locação de fl s.174-175, por ser este o prazo 
de vigência da prorrogação do contrato de locação e por estarem atendidas as demais 
exigências do art. 4º, XI, da Lei n° 11.111/2001, alterada pela Lei n° 13.209/2007, ob-
servando-se as disposições da Instrução Normativa - DRI/SMF n° 001 de 25/05/2010, 
publicada no DOM de 27/05/2010, quanto às formalidades para efetivação da isenção. 
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da 
Lei n° 13.104/2007, alterado pela Lei n° 13.636/2009.

 Protocolo: 2002/10/02935 
 Interessado:   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 Código Cartográfico:   3414.62.80.0124.01001 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 
66 combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei n° 13.104/2007,  concedo a 
isenção do IPTU e das Taxas Imobiliárias,  para a área total do imóvel  codificado 
sob n° 3414.62.80.0124.01001 , para os  próximos 36 (trinta e seis) meses, a contar 
de 18/09/2013 , conforme a Prorrogação do Contrato de Locação de fl s.765 - 770, 
por ser este o prazo de vigência da prorrogação contrato de locação e por estarem 
atendidas as demais exigências do art. 4º, XI, da Lei n° 11.111/2001, alterada pela Lei 
n° 13.209/2007, observando-se as disposições da Instrução Normativa - DRI/SMF n° 
001 de 25/05/2010, publicada no DOM de 27/05/2010, quanto às formalidades para 
efetivação da isenção. 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 n° 13.104/2007, alterado pela Lei n° 13.636/2009. 

 Campinas, 22 de abril 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 2013

APOSENTADOS, PENSIONISTAS 
  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  INDEFERIMENTO  do pedido de isenção do IPTU para 
APOSENTADO/PENSIONISTA-  exercício de 2013 , requerido para o imóvel constante do 
procedimento administrativo adiante relacionado, tendo em vista que o interessado  é bene-
ficiário do auxílio doença previdenciário , em desacordo com a legislação.

PROTOCOLADO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁFICO
2012/10/44231 HELIO JOAO JACOB 3233.64.66.0927.00000

 

 Campinas, 16 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

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

APOSENTADO/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 ar-
tigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  DEFERIMENTO  do pedido 
de isenção do IPTU, para APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir do  exercício de 
2014,  requerido para os imóveis constantes dos procedimentos administrativos adian-
te relacionados, tendo em vista que atendidas as exigências legais.

PROTOCOLADO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁFICO
2013/03/00559 JOSE DIAS FRANCISCO 3443.33.86.0114.01001
2013/10/46704 ANTONIO PEREIRA DE SOUZA 3254.31.27.0324.01001
2013/10/46806 CARLOS ALBERTO VACCARI 3364.31.33.0263.01001

 

 Campinas, 16 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

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

APOSENTADO/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,  que fica prejudicada a análise 
de mérito  do pedido de isenção do IPTU, para APOSENTADO/PENSIONISTA,  a 
partir do exercício 2014,  tendo em vista a  perda do objeto , considerando que o 
imóvel constante do procedimento administrativo adiante relacionado já é benefi ciado 
pela referida isenção

PROTOCOLADO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
2013/03/15166 MARIA TEREZA VIEIRA MARINO 3451.12.15.0010.01001

 

 Campinas, 16 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

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

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 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,  que fica prejudicada a análise 
de mérito  do pedido de isenção do IPTU, para HABITAÇÃO POPULAR (50/80m2), 
 a partir do exercício 2014,  tendo em vista a perda do objeto, considerando que o 
imóvel constante do procedimento administrativo adiante relacionado já é benefi ciado 
pela referida isenção. 

PROTOCOLADO REQUERENTE CÓDIGO DO IMÓVEL
2013/03/21817 LOURIVAL GOMES TORRES 3144.53.21.0189.01001

 Campinas, 16 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU 

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 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,  NÃO CONHECIMENTO  do pedido de 
isenção do IPTU, para HABITAÇÃO POPULAR (50/80m2),  para  o exercício de 2007 , 
devido a intempestividade, com base no artigo 83, I, da Lei 13.104/07. requerido para os 
imóveis constantes dos procedimentos administrativos adiante relacionados.

PROTOCOLADO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁFICO
2013/03/00698 MIRIAN DE MORAES PEREIRA 3362.21.10.0001.03009
2013/03/00932 MARCIA MOREIRA FIRMO 3362.21.10.0001.07004
2013/03/15702 OSVALDO MARTINS DE CARVALHO 3362.21.10.0001.07009

 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
INOBILIARIA   

 Protocolo: 2013-11-09289 Interessado(a):MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA
c.cartográfi cos:. 3432.2241.0496.00000 3432.2241.0485.00000
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 006 com 165,00 m² e LOTE 007 com 165,00 m² QUARTEIRÃO 01460 
QUADRA no SEGUINTE LOTE:LOTE 002 com 540,00 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 conhe-
cimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo 
arquivamento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE REQUERIMEN-
TO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01. 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU 

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 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,  NÃO CONHECIMENTO 
 do pedido de isenção do IPTU, para HABITAÇÃO POPULAR (50/80m2),  para  os 
exercícios de 2007 a 2012 , devido a intempestividade, com base no artigo 83, I, da Lei 
13.104/07. requerido para os imóveis constantes dos procedimentos administrativos 
adiante relacionados.

PROTOCOLADO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁFICO
2013/03/00705 APARECIDA GONCALVES REIS 3362.21.10.0001.11006
2013/03/00876 VIVIANE APARECIDA DE SOUZA 3362.21.10.0001.07015
2013/03/00918 LUCIA ELENA DA SILVA 3362.21.10.0001.07014
2013/03/00922 ALESSANDRA CRISTINA MILITAO 3362.21.10.0001.07011
2013/03/00935 WILLIAM DE FARIAS RAMOS 3362.21.10.0001.04004
2013/03/00944 VIVIANE COLLODO GOMES 3362.21.10.0001.05001
2013/03/19827 ADRIANA MESSIAS DOS SANTOS 3362.21.10.0001.04014
2013/03/19829 RODRIGO NEVES AMORIM 3362.21.10.0001.08001
2013/10/37096 APARECIDA DE LOURDES RODRIGUES 3362.21.10.0001.03013
2013/10/40980 DIEGO ARMANDO SIMIONATTO 3362.21.10.0001.11014
2013/10/44781 CARLOS ALBERTO GOTARDI 3362.21.10.0001.11015

 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU 

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 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,  NÃO CONHECIMENTO  do pedido 
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de isenção do IPTU, para HABITAÇÃO POPULAR (50/80m2),  para  os exercícios de 
2008 a 2012 , devido a intempestividade, com base no artigo 83, I, da Lei 13.104/07. 
requerido para o imóvel constante do procedimento administrativo adiante relacionado.

PROTOCOLADO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁFICO
2013/10/36105 WELLINGTON DOS SANTOS FERREIRA 3362.21.10.0001.01014

 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOILIARIA   

 Protocolo: 2013-11-06417 Interessado (a): PAULO CEZAR BOTEGA CARDOSO
C.CARTOGRAFICO: 3261.3204.0365.00000
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: Cópias 
da Certidões de Matrículas Atualizadas (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo 
cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel, referente a SUBDIVISÃO DO SE-
GUINTE LOTE: LOTE 019 com 1.000,00 m² QUARTEIRÃO 06377 QUADRA V nos 
SEGUINTES LOTES: LOTE 019 com 500,00 m² e LOTE 019A com 500,00 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 de-
termina o seu respectivo arquivamento. PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS ME-
DIANTE REQUERIMENTO NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01. 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU 

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 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,  NÃO CONHECIMENTO  do 
pedido de isenção do IPTU, para HABITAÇÃO POPULAR (50/80m2),  para  o exercí-
cio de 2012 , devido a intempestividade, com base no artigo 83, I, da Lei 13.104/07. re-
querido para o imóvel constante do procedimento administrativo adiante relacionado.

PROTOCOLADO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁFICO
2013/03/19793 DOMINGOS CLEMENTE DE ALVARENGA 3362.21.10.0001.09004

 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MÁXIMO MONTEIRO DOS SANTOS FRANÇA FILHO 
 Imóvel: 3421.11.21.0001.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, to-
dos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  a atua-
lização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0001.01001 , alterando-
-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU dos exercícios 
de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção 
NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva 
e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, 
III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MARCELO DOMICIANO DA COSTA 
 Imóvel: 3421.11.21.0048.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, to-
dos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  a atua-
lização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0048.01001 , alterando-
-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU dos exercícios 
de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção 
NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva 
e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, 
III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: REGINALDO MAGNO MONTEIRO NÓBREGA 
 Imóvel: 3421.11.21.0138.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0138.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 6 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ALEXANDRE LAURIA BOAVENTURA 
 Imóvel: 3421.11.21.0172.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0172.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2012 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: WILSO JÓIA 
 Imóvel: 3412.32.83.0646.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.32.83.0646.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2011 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JOSÉ ACÁCIO DE ALMEIDA 
 Imóvel: 3421.11.21.0205.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, to-
dos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  a atua-
lização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0205.01001 , alterando-
-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU dos exercícios 
de 2010 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção 
NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva 
e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, 
III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
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 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: EDUARDO AUGUSTO DELGADO FILHO 
 Imóvel: 3421.11.21.0225.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0225.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU do 
exercício de 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de constru-
ção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica constru-
tiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 
145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A-
- caput,  e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e 
alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI 
do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ODAIR CASONATTO 
 Imóvel: 3421.11.21.0245.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0245.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2012 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JOSÉ SAMARA 
 Imóvel: 3421.11.21.0275.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0275.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2012 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ABEL FRANCISCO VIEIRA JOB 
 Imóvel: 3412.32.83.0549.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.32.83.0549.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2011 e 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 6 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: HERBERT MACEDO 
 Imóvel: 3421.11.21.0301.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, to-
dos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  a atua-
lização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0301.01001 , alterando-
-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU dos exercícios 
de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção 
NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva 
e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, 
III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: LUCIO CHICONINI 
 Imóvel: 3421.11.21.0311.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, to-
dos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  a atua-
lização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0311.01001 , alterando-
-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU dos exercícios 
de 2010 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção 
NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva 
e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, 
III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MOACYR DIAS DE ALMEIDA JUNIOR 
 Imóvel: 3421.11.21.0331.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0331.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JORGE LUIS SAADE 
 Imóvel: 3421.11.21.0351.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  a 
atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0351.01001 , al-
terando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva 
e padrão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE 
NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
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não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: P.A.I - Administradora de Bens Ltda 
 Imóvel: 3421.11.21.0361.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0361.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: FRANCISCO DE PAULA VITOR 
 Imóvel: 3421.11.21.0371.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0371.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: P.A.I - Administradora de Bens Ltda 
 Imóvel: 3421.11.21.0381.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0381.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2012 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: PAULO HIDEMASA KINYO 
 Imóvel: 3421.11.21.0391.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0391.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2010 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MARIA APARECIDA SALLES ALVES 
 Imóvel: 3421.11.21.0404.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.21.0404.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: AMILTOM MODESTO DE CAMARGO 
 Imóvel: 3421.11.63.0082.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.63.0082.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 6 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MARIA REGINA MARQUES DE ALMEIDA 
 Imóvel: 3421.11.63.0106.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.63.0106.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2010 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: NOEL SOUZA SANTOS 
 Imóvel: 3421.11.63.0150.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, to-
dos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  a atua-
lização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.63.0150.01001 , alterando-
-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU dos exercícios 
de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção 
NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva 
e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, 
III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
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 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: REGINA APARECIDA ASSIS ANTUNES 
 Imóvel: 3421.11.17.0409.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.17.0409.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  do lançamento do IPTU do 
exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e respectiva 
tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introdu-
zidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 
16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: VICENTE DE PAULO MACHADO ALMEIDA 
 Imóvel: 3421.11.63.0176.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.63.0176.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 6 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MAURO TADEU POLEZEL 
 Imóvel: 3421.11.17.0324.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.17.0324.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 6 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ROGERIO LAURIA BOAVENTURA 
 Imóvel: 3263.43.22.0392.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, to-
dos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  a atua-
lização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.43.22.0392.01001 , alterando-
-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU dos exercícios 
de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção 
NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva 
e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, 
III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 

não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: THEREZA ANDRIOTTI BOTURA 
 Imóvel: 3263.43.22.0335.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.43.22.0335.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: N G BOSCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 
 Imóvel: 3263.43.22.0315.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.43.22.0315.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 7 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE BENEDITA ZULMIRA ZANOTTI 
 Imóvel: 3263.43.22.0272.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.43.22.0272.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: R C PART ADM IMOB SER TEC S C LTDA 
 Imóvel: 3263.43.22.0263.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.43.22.0263.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MÁRCIA APARECIDA TARELHO RABALDELLI 
 Imóvel: 3421.11.95.0154.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.95.0154.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 6 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: AURELIANO DA CONCEIÇÃO E SILVA 
 Imóvel: 3263.43.22.0249.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.43.22.0249.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 
145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A-
- caput,  e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: OTAVIO GOMES HENRIQUES JUNIOR 
 Imóvel: 3263.43.22.0090.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.43.22.0090.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 
145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A-
- caput,  e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: NELSON GOMES CARNEIRO 
 Imóvel: 3421.11.95.0219.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.95.0219.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: KISSAO OTSUBO 

 Imóvel: 3421.11.95.0231.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.11.95.0231.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ERICH SCHAFFER 
 Imóvel: 3421.12.66.0085.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.66.0085.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 
145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A-
- caput,  e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SENISE & RONCATTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA 
 Imóvel: 3263.43.95.0109.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.43.95.0109.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2010 a 2012 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 7 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica 
construtiva e padrão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTE-
MENTE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 
145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A-
- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 
11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 
e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 
17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: PAULO ROBERTO DE DANIELLI 
 Imóvel: 3421.12.97.0124.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.97.0124.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MAXIMINO LONA 
 Imóvel: 3421.12.97.0134.01001 
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 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.12.97.0134.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2011 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: EVERSON DE OLIVEIRA GIRIBONI 
 Imóvel: 3263.44.44.0670.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.44.44.0670.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2010 a 2012 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 7 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica 
construtiva e padrão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTE-
MENTE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 
145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A-
- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 
11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 
e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 
17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CESAR AUGUSTO SEVERINO GUIMARÃES 
 Imóvel: 3421.21.38.0084.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.21.38.0084.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ANGELA NOGUEIRA CAMARGO 
 Imóvel: 3263.44.44.0626.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.44.44.0626.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 

 Interessado: MARCOS ADRIANO MARQUEZINE 
 Imóvel: 3421.21.38.0111.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.21.38.0111.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2012 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: IRANI MARQUES DE ASSIS 
 Imóvel: 3421.21.38.0124.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.21.38.0124.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 6 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica 
construtiva e padrão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTE-
MENTE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 
145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A-
- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 
11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 
e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 
17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: WANDERLEY RIBEIRO PIRES 
 Imóvel: 3421.21.38.0161.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.21.38.0161.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: AGRICIO NUBIATO CRESPO 
 Imóvel: 3263.44.44.0538.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.44.44.0538.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
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 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: DINO FERRARESI 
 Imóvel: 3421.21.38.0221.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.21.38.0221.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2010 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 6 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as dispo-
sições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 
7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da 
Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 
a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto 
nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: LAURINDO GHIZZI 
 Imóvel: 3263.44.94.0662.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.44.94.0662.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2012 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: DANIEL BRESCHAK 
 Imóvel: 3263.44.44.0472.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.44.44.0472.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 7 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica 
construtiva e padrão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTE-
MENTE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 
145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A-
- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 
11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 
e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 
17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA 
 Imóvel: 3263.44.94.0618.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.44.94.0618.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel , considerando-se característica construti-
va e padrão de construção RH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE 
NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ADAUTO SILVA EMERENCIANO 
 Imóvel: 3421.21.38.0281.01001 

 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, to-
dos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  a atua-
lização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.21.38.0281.01001 , alterando-
-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU dos exercícios 
de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção 
NRH 6 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva 
e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, 
III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CÉLIA ANTONIA FELTRIN 
 Imóvel: 3421.21.78.0094.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, to-
dos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  a atua-
lização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.21.78.0094.01001 , alterando-
-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU dos exercícios 
de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção 
NRH 6 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva 
e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, 
III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SILVIO LUIZ PICOLOTO CARVALHO 
 Imóvel: 3263.53.47.0239.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.53.47.0239.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 6 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/08177 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: VALDEMIR M DOS REIS JR E OUTROS 
 Imóvel: 3263.53.47.0219.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 007/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, to-
dos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do Agente Fiscal Tributário e  determino  a atua-
lização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.53.47.0219.01001 , alterando-
-se o enquadramento do imóvel e a retifi cação  dos lançamentos do IPTU dos exercícios 
de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção 
NRH 6 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva 
e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, 
III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,  e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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 referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

 AFTM Matrícula Nº 45.556-3 - DIRETOR/DRI-SMF 
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 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA   

 Protocolo: 2013-11-11683 Interessado (a): ROBERT APARECIDO DA SILVA 
C.CARTOGRAFICO: 3343.4347.0069.00000 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado (a) a sanear processo em referência, no pra-
zo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: Cópias da Cer-
tidões de Matrículas Atualizadas (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório de 
registro a que jurisdicionado o imóvel, referente a SUBDIVISÃO DO SEGUINTE LOTE: 
LOTE 025 com 250,00 m² QUARTEIRÃO 10010 QUADRA Y nos SEGUINTES LOTES: 
LOTE 025 com 125,00 m² e LOTE 025 A LOTE 125,00 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 atendi-
mento 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 REQUERIMENTO NO PROTO-
COLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01. 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA   

 Protocolo: 213-11-09437 Interessado (a): PAULO DIAS DA SILVA
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 Cer-
tidões de Matrículas Atualizadas (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório de 
registro a que jurisdicionado o imóvel, referente a SUBDIVISÃO DO SEGUINTE LOTE: 
LOTE com 250,00 m² QUARTEIRÃO 09258 QUADRA B nos SEGUINTES LOTES: 
LOTE 042 com 125,00 m² e LOTE 042 B com 125,00 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 atendi-
mento 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 REQUERIMENTO NO PROTO-
COLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01. 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA   

 Protocolo: 2013-11-04163 Interessado (a): VALKIRIA DA SILVA DE SOUZA
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) expedida pelo cartó-
rio de registro a que jurisdicionado o imóvel, referente a SUBDIVISÃO DO SEGUINTE 
LOTE: LOTE006 com 480,00 QUARTEIRÃO 04248 nos SEGUINTES LOTES: LOTE 
006 com 240,00 m² e LOTE 006A com 240,00 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. PRO-
TOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE REQUERIMENTO NO PROTOCOLO 
GERAL TERREO GUICHE Nº 01. 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

 Processo 2014/10/12502
Requerente:  Porta Aberta Empresarial - DCCA / SMF 
Interessada:  Rodflex Brasil Eirelli Epp 
CNPJ:  11.401.002/0001-09 
 Assunto: Exclusão de Ofício - Simples Nacional 
À vista do que consta no protocolo 2014/10/12502 e de acordo com termo de exclusão 
abaixo,  decido , pela exclusão da Rodfl ex Brasil Eireli EPP, CNPJ 11.401.002/0001-09 
do Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples 
Nacional, com efeitos retroativos para 01/01/2011 - data dos efeitos da opção -, em 
decorrência da existência de atividade vedada.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL

Com fundamento nos artigos 28, caput, 29, §§5º, 6º, I, 33 e 39 da Lei Complementar 
123/2006 c/c artigo 75, III,§§ 1º ao 5º da Resolução CGSN nº 94/2011 e na forma do artigo 
21, inciso IV da Lei municipal 13.104 de 17/10/2007, fi ca a empresa Rodfl ex Brasil Eireli 
EPP, CNPJ 11.401.002/0001-09, notifi cada de sua exclusão do Regime Especial Unifi cado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Simples Nacional com efeito a partir de 01/01/2011, conforme artigo 76, 
III, " a " c/c Artigos 15, XXI e anexo VI, da Resolução CGSN nº 94/2011, em decorrência da 
 existência de atividade vedada . 
" CNAE 4530/70-6 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios 
novos e usados para veículos automotores." 
Eventual impugnação à decisão expressa nesta Notifi cação e neste Termo deverá ser protocolada 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados de acordo com inciso III do artigo 22 e 23 da lei 13.104/2007, 
por meio do Requerimento Único instituído pela Instrução Normativa DRM /SMF nº 01/2009 e 
apresentado na internet, página de tributos-ISSQN no site www.campinas.sp.gov.br.
 

 SARHA CAMPOS DINIZ DOS REIS ALMEIDA 
 AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA-MATRIC.45.843-0-RESPONDENDO PELA CSCM/

DRM/SMF 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 CONVOCAÇÃO 
   EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR COORDENADOR DE 

PROJETOS ESPECIAIS
A Comissão Especial de Regularização do Distrito Industrial de Campinas CEDIC, 
criada pela Portaria n. 60.522 de 08 de outubro de 2002, no âmbito da Secretaria 

de Gabinete e Governo e regulamentada pelo Decreto n. 14.410 de 01 de setembro 
de 2003, com base em seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto n. 15.764 de 
23 de fevereiro de 2007 e no disposto em seu artigo 2º, item IV, letra E, através de 
seu Coordenador Especial de Regularização Fundiária, solicita que: COMPAREÇA o 
interessado do seguinte protocolado abaixo descrito, na Rua São Carlos, 677, Parque 
Itália, para retirar ofício e documentos.
Prot. 2011/10/26550-Interessado: KERRY DO BRASIL LTDA
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 MIGUEL ARCANJO MONTEIRO VICENTE 

 Coordenador De Projetos Especiais 

 SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA 

 COMPARECIMENTO   
 Protocolo nº 14/10/15183
Interessado: Diego Rodrigues de Camargo
Compareça o interessado no 14º andar, nas dependências da SMPD, para ciência do 
despacho nos autos supra. No silêncio, arquive-se.

LUIZ GUSTAVO MERLO
Diretor do Departamento de Projetos de Inclusão e Acessibilidade - SMPD

 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 CMDU CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO    

 REF:PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 04/14 
AUTOR:Executivo Municipal
PARECERISTA:Relatoria do GT. CMDU.
ASSUNTO:DISPÕE SOBRE INCENTIVO A PROJETOS HABITACIONAIS POPULA-
RES, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL "MINHA CASA, MINHA VIDA" E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PARECER: Favorável com a inclusão de propostas 
DATA:09 de Abril de 2014
Justifi cativa
Projeto de Lei apresentado é necessário e vem de certa forma "corrigir" uma das maiores in-
justiças praticadas pelo Plano Diretor da Cidade de Campinas - LEI COMPLEMENTAR Nº 
15 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006. O Plano Diretor, infelizmente decidiu pela exclusão 
da população de baixa renda de nossa cidade, impondo-lhes a condição da possibilidade de 
moradia somente em regiões periféricas como o Ouro Verde e Campo Grande e que retirou 
esta possibilidade das demais regiões da cidade. A permissão da implantação de Empreen-
dimentos de Interesse Social permitidos praticamente só nestas regiões, traça uma política 
de exclusão, não permitindo a socialização do direito à moradia, cerceando o direito das 
pessoas de residirem próximos aos seus locais de trabalho e mais, muitas vezes retirando-os 
de bairros e lugares de onde nasceram ou foram criados, obrigando-os a residir em regiões 
totalmente estranhas, onde não tem laços culturais, nem de parentesco e nem de vizinhança.
Este Plano Diretor trouxe políticas públicas totalmente na contramão da moderna urbaniza-
ção das cidades, que busca justamente a democratização e a integração das diversas classes 
sociais, não só com relação a habitação, mas integrando-a ao comercio, aos serviços, a 
pequena indústria, a educação, a cultura, ao lazer, etc. . Uma cidade integrada contribui para 
o maior e melhor bem estar de sua população, com inúmeros benefícios à qualidade de vida 
e a criação de oportunidades no desenvolvimento social. Entre as muitas contribuições que 
a cidade integrada pode trazer, estão relacionadas com a mobilidade urbana, a distribuição e 
integração das infra estruturas urbanas.
A implementação de uma política de estímulo à distribuição de Habitações de Interesse Social 
em toda a cidade é necessária, e propomos que este Projeto de Lei, venha a ser ampliado 
para toda a cidade, incluindo inclusive as Macrozonas 1,2 e 3. Não é justo que regiões da 
cidade continuem sendo "excludentes", contrariando a necessidade da ampliação e realocação 
de população de baixa renda, já moradora nestas Macrozonas há muitos anos, que tem sido 
transferidas para outras regiões da cidade. Como exemplo as pessoas retiradas das ocupações 
e áreas de risco de Sousas, que foram transferidas para o Jardim Bassoli, há mais de quarenta 
quilômetros de seus locais de trabalho e das relações de convivência familiar e de amizade.
Este grupo de trabalho, também alerta a necessidade de não se construírem grandes empre-
endimentos de habitação social, estes sim, trazendo grandes problemas sociais e até com 
relação à segurança pública. 
Também alertamos para a retirada do enunciado do Projeto de Lei do termo "MINHA CASA 
MINHA VIDA", pois trata-se de nome dado à atual política habitacional do Governo Fede-
ral e como sabemos haverá eleições este ano, e poderá acontecer do Governo Federal alterar 
o nome do programa, isso poderia afetar a implementação desta Lei Municipal. Trata-se 
também interessante incluir uma maior abrangência com outros programas habitacionais e 
de outras esferas de governo, como o Estadual.
 Parecer 
Nosso parecer é favorável e pedimos que sejam incluídos: 
Retirar do enunciado da proposta de Lei o termo "MINHA CASA MINHA VIDA", deixan-
do somente: "DISPÕE SOBRE INCENTIVO A PROJETOS HABITACIONAIS POPULA-
RES, VINCULADO AOS PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS";
Ampliação da proposta do Projeto de Lei para toda a cidade, incluindo as Macrozonas 1, 2 e 3, 
com a implementação de edifícios e conjuntos habitacionais menores e com poucas unidades; 
Também, não verifi camos problemas e contradições na manutenção do parágrafo 4º do artigo 85 
e o inciso III da Lei Complementar nº 15 / 2006 - do Plano Diretor, que determina:
" § 4º - Até a promulgação dos Planos Locais de Gestão ou de lei decorrente do Plano Setorial 
de Habitação, o Poder Executivo poderá, por meio de lei de sua exclusiva iniciativa, defi nir 
perímetros de ZEIS para as Macrozonas onde não haja Plano Local de Gestão elaborado ou 
revisto sob as diretrizes desta Lei Complementar."
 Relatoria:  Leôncio Menezes; Fidélis Asta; João Manuel Verde dos Santos; João de 
Souza Coelho Filho.
 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 ARQTº FABIO BERNILS 

 PRESIDENTE - CMDU 
  

 CONVOCAÇÃO   
 Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário 
das 09:00 às 16:30, para ciência das informações contidas nos referidos 
protocolados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, 

conforme Ordem de Serviço 05/2013 de 07 de junho de 2013.
 COORDENADORIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 PELO SETOR DE EXPEDIENTE 
Prot. 13/10/59432 - Marcelo Franco Camargo
Prot. 13/10/60270 - Wanderley Brigone
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Prot. 14/10/00527 - Nilton Prascidelli
Prot. 14/10/01735 - Condomínio Edifício Praia da Laguna
Prot. 14/10/01901 - Suzana de oliveira Pechitelli
Prot. 14/10/02507 - Airton Gonçalves Affonso
Prot. 14/10/03643 - Jose Milton Reginaldo
Prot. 14/10/05300 - Luciano Andrade Campos
Prot. 14/10/05464 - Marina de Araujo Lima Carvalho
Prot. 14/10/06702 - Ivan Lusvarghi Biagiotto
Prot. 14/10/07157 - Eder Sebastião Guimarães Leme Neto
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 JORGE LUIS SALTORE 

 Coordenador Setorial De Administração - SEPLAN 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO MÊS DE ABRIL 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua 

programação de cursos para o mês de Abril de 2014. Endereço: Avenida 
Aquidabã, nº 505 - Bairro: Bosque  

 1 - SUPERAR AS ADVERSIDADES: RESILIÊNCIA 
Datas: 23, 30 Abril/ 07, 14, 21,28 Maio/ 04,11Junho (quartas-feiras)
Horário: 08h30 às 11h30 
Carga Horária: 24 horas (08 encontros de 03 horas)
Vagas: 10
Conteúdo Programático: Resiliência como processo de fortalecimento da pessoa para su-
perar as difi culdades ao longo de todo ciclo vital; Conceito de Resiliência Individual e 
Familiar; Família(s) na atualidade; Relação RiscoxProteçãoxResiliência; Tipos de crises 
enfrentadas pelas pessoas e as famílias; Como promover a Resiliência Individual e Familiar; 
Situações práticas.
Instrutor: Ramon Llongueras Arola 

 2 - O DESAFIO DE MUDAR(SE) 
Datas: 28 Abril/ 05, 12, 19,26 Maio/ 02, 09,16 Junho (segundas-feiras)
Horário: 08h30 às 11h30
Carga Horária: 24 horas (08 encontros de 03 horas)
Vagas: 15
Conteúdo Programático: Conceito de mudança; Globalização e mudança; Mudanças e re-
sistências; 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 

 3 - LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais (nível básico)  
Datas: 28,30 Abril / 05, 07, 12, 14, 19,21,26, 28 Maio / 02, 04, 09,11 Junho (segundas e 
quartas - feiras) 
Horário: 8h30 às 11h30 (14 encontros de 3h)
Carga Horária: 42h
Vagas:30
Conteúdo Programático: Fisiologia da audição, história da inclusão social no Brasil, Reabi-
litação, Comunicação com LIBRAS, O uso de LIBRAS pelo Servidor Público, através de 
exposições e técnicas vivenciais. 
Instrutores(as): Mauricio Gut (Coordenador Geral) e demais professores da APASCAMP
 Obs: Em agosto será oferecido o nível intermediário, sendo pré-requisito o nível básico. 

 4 - COACHING DE VIDA: Aprendendo técnicas de autoconhecimento e motivação  
Datas: 23, 30 Abril / 07,14,21, 28 Maio/ 04 Junho (quartas - feiras)
Horário: 8h30 as 11h30
Carga Horária: 21 horas ( 7 encontros de 3 horas)
Vagas: 25
Conteúdo Programático: Coaching de Vida, Inteligência Emocional, Crenças Limitantes, 
Mudança de Paradigma de Vida, Motivação. Como adquirir novos hábitos para maior efi cá-
cia; estabelecer Metas de Vida e por em prática um Plano de Ação. 
Instrutor: Marcelo Leandro de Campos 

 5 - CONVIVER: MÓDULO "A DANÇA DA VIDA" 
Datas: 28 Abril / 05,12,19,26 Maio/ 02,09,16 Junho (segundas-feiras) 
Horário: 13h30 às 16h 
Carga Horária: 20 horas (08 encontros de 2 horas e meia)
Vagas por turma: 15
Conteúdo Programático:Quanto tempo dedicamos de nossas vidas para refl etir nossa manei-
ra de ser? Como tornar a vida mais simples, agradável e saudável . Idéias, crenças, atitudes, 
hábitos: como adquirimos hábitos e como nos libertamos de maus hábitos? Tudo isso expe-
rimentado e vivenciado através da dança, mover-se na vida com leveza e equilíbrio.
Instrutor: Beatriz Salek Fiad 

 6 - ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 
Data: 25 de abril (sexta-feira)
Horário: 8h30 às 16h
Carga Horária: 6horas e 30 minutos (1 encontro)
Vagas: 25
Conteúdo Programático: Legislação federal e as normas e procedimentos ofi ciais para elimi-
nação de documentos públicos; Noções para elaboração de Tabela de Temporalidade de Do-
cumentos. Serão abordadas a Lei Federal N° 8.159/91, os decretos municipais n° 15.425/06, 
n° 15.874/07,n° 16.122/08,n° 16.993/10 e n° 17.027/10 e a Ordem de Serviço 627/07
Instrutor: Antonio Carlos Galdino 

 7 - LIAN GONG em 18 terapias  
Datas: 22,29 Abril/ 06,13,20,27 Maio/03 e 10 Junho (terças-feiras)
Horário: 08h às 12h 
Carga Horária: 32 horas (08 encontros de 04 horas)
Vagas: 30
Conteúdo Programático: Capacitar servidores da PMC para atuarem como multiplicado-
res em seus locais de trabalho, oferecendo práticas da Saúde Integrativa para melhoria das 
condições de saúde e trabalho, fortalecendo as ações de prevenção, promoção e combate ao 
sedentarismo e as DCNTs (doenças crônicas não transmissíveis).
Instrutores: Maurício F.F. Rosa
Local: UPA Centro - Unidade de Pronto Atendimento/Rua Irmã Serafi na, 937 - Centro

 8 - NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - ASPEC-

TOS PRÁTICOS -   Aula inaugural do dia 22, no Salão Vermelho, aberta a todos os 
servidores 
Datas: 22,24,28 Abril / 06,08,13,15,20,22,26,29 Maio/ 03,05,10,16,26 Junho/01,03 Julho 
e 14 Agosto
Horário: 8h30 às 12h00
Carga Horária: 70 horas 
Vagas: 30  (Vagas Esgotadas) 
Conteúdo Programático: Conceito de Direito:Conceito de Direito, Estado, Governo e Ad-
ministração Pública; Princípios Constitucionais da Administração Pública; Organização 
Administrativa (órgãos, cargos e agentes públicos); Atos administrativos; Poderes Admi-
nistrativos; Serviços e Bens Públicos; Direito Financeiro; Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Licitação, Convênios, Contratos Administrativos; Órgãos de Controle da Administração 
Pública; Processo Disciplinar
Instrutores:Advogados e Procuradores do Município 
Local:Auditório da Guarda Municipal de Campinas, Av. Moraes Salles, s/n(entre as ruas 
José Paulino e Regente Feijó)
Obs.: As aulas inicial e fi nal (22 de abril e 14 de agosto) serão no Salão Vermelho do Paço 
Municipal.

 9 - Ciclo Ampliando Horizontes -Módulo: MUDAR "BRINCANDO": QUEBRA DE 
PARADIGMAS  
Data:27 de maio (Terça- feira)
Horário: 9h às 11h
Carga Horária: 2 horas (1 encontro de 2h)
Vagas: 200
Conteúdo Programático: O arquiteto que ergueu ponte entre as pessoas": assim é conhecido 
Edgar Gouveia Jr., segundo a Revista Veja. Pós graduado em jogos cooperativos, dedi-
ca sua vida a mobilizar pessoas para que coloquem "a mão na massa" com o objetivo de 
transformar o mundo num lugar melhor. Sua trajetória e ações foram temas de publicações 
em sites da Veja e Trip. Através de sua própria experiência e outros casos reais, inspira os 
participantes a serem agentes de mudança, possibilitando uma nova visão e descoberta de 
novos caminhos e recursos, para atingir seus objetivos.
Instrutor: Consultor Edgard Gouveia
Local: Salão Vermelho do Paço Municipal

 10 - SENSIBILIZAÇÃO EM COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA  
Data:25 de abril (sexta -feira)
Horário: 8h30 às 16h
Carga Horária: 6h30 (1 encontro)
Vagas: 25
Conteúdo Programático: Cultura de Paz - Conceitos de Cultura da Paz e Comunicação não 
Violenta, Empatia, Sentimentos e Necessidades, vivencial: experimentando o "Caminho de 
Santiago".
Instrutor:Paulo Eduardo de Oliveira Cardoso e Merian Munhoz Lopes

 11 - O EXERCÍCIO DO PERDÃO 
 TURMA I 
Data: 23 de abril (quarta- feira)
Horário: 08h30 às 11h30
 TURMA II 
Data: 30 de abril (quarta- feira)
Horário: 13h30 às 16h30 
Carga Horária: 3horas (1 encontro de 3 horas)
Vagas: 20
Conteúdo Programático: Histórico e conceitos; Efeitos e benefícios de perdoar; Sugestões 
de abordagens e medidas de apoio, com diferentes enfoques para auxiliar o processo do 
perdão
Instrutor: Rosilene Slaviero

 12 - LABORATÓRIO DE PLANILHA ELETRÔNICA 
Data: 30 de abril (quarta- feira)
Horário: 08h às 12h (1 encontro)
Carga Horária: 4h
Vagas: 15
Conteúdo Programático: Laboratório de planilha eletrônica Libre Offi ce Calc. Vantagens e 
desvantagens do software livre. Defi nição de licença GPL.
Público Alvo: Servidores públicos que detenham conhecimento avançado do software Mi-
crosoft Offi ce Excel 
Instrutores: Profi ssionais do DEINFO - Departamento de Informática da PMC

 13 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS VIA SICONV E EXTRA SICONV 
Vagas: Esgotadas para Abril (Faça pré inscrição para novas turmas, através de nossos con-
tatos)
Conteúdo Programático: O Curso tem com fi nalidade oferecer os elementos atuais, práti-
cos e objetivos aos profi ssionais envolvidos na gestão de convênios e outros instrumentos 
congêneres, no que tange a aplicabilidade do sistema de convênios - SICONV como uma 
ferramenta meio.
Espera-se com o curso a capacitação de profi ssionais para atuar como técnicos na opera-
cionalização desta ferramenta, nas principais fases do convênio (celebração, execução e 
prestação de contas), assegurando maior efi ciência e efi cácia à Administração Pública.
Público Alvo: Operadores do SICONV; Gestores de Convênios; Servidores públicos das 
áreas de contratos, de projetos, fi nanceiras e jurídicas; Profi ssionais e especialistas voltados 
para a prática técnico-fi nanceira dos recursos públicos.
Instrutor: Consultor Flávio Emílio Rabetti

 IMPORTANTE - Local dos Cursos 
 Os cursos acontecem na sede da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, 
exceto aqueles em que há indicação de local externo. 
 INSCREVA-SE ATRAVÉS: 
 Página na internet:  cursosegds.campinas.sp.gov.br
 Endereços eletrônicos: 
rh.egds@campinas.sp.gov.br
rh.treinamento@campinas.sp.gov.br
 Telefones 
(19) 3236-9561
(19) 3236-6982
(19) 3236-8874 

 Campinas, 15 de abril de 2014 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor Do Departamento De Recursos Humanos 
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 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO - ERRATA 
 EDITAL (007/2012) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos  faz saber que na publicação do dia 28/01/2014   COMUNICADO DE 
CONCURSO PÚBLICO, EDITAL: (007/2011),   pág 08   
ONDE SE LÊ: 
 torna nula a publicação do dia 27/11/2013  pag nº:09, referente a 
candidata externa:
nome: KELLEN APARECIDA FRATONI
 LEIA-SE :
 torna nula a publicação do dia 27/01/2014  pag nº:09, referente a 
candidata externa:
nome: KELLEN APARECIDA FRATONI
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAUDE DO SERVIDOR 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 007/2011) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos COMUNICA que o candidato abaixo relacionado foi considerado 
eliminado do Concurso Público relativo ao Edital 007/2011 por não comparecimento 
ao Exame Médico Pré-admissional.
Cargo: PROFESSOR ADJUNTO I
Nome: KELLEN APARECIDA FRATONI
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAUDE DO SERVIDOR 
  

 EDITAL 01/2014 - DR DE PLANTÃO 
 Processo Seletivo Simplifi cado - Médicos Plantonistas 

 A Prefeitura Municipal de Campinas publica as normas do Processo Seletivo Simplifi -
cado para a contratação temporária de Médicos Plantonistas, conforme Lei Municipal 
Complementar Nº 65, de 16 de abril de 2014, publicada no Diário Ofi cial do Municí-
pio em 17/04/2014. 
O contrato de trabalho será regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT e 
será por tempo determinado de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período.
 I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 1.  O presente edital destina-se a contratar profi ssionais para ocupar empregos públi-
cos temporários de Médicos Plantonistas, criados na Lei Municipal Complementar nº 
65/2014, nas especialidades previstas no Capítulo II deste Edital.
 1.1.  Este Processo Seletivo Simplifi cado destina-se a profi ssionais que não possuam 
vínculo empregatício, em regime CLT, com a Prefeitura de Campinas.
 2.  Os candidatos classifi cados e contratados neste Processo Seletivo Simplifi cado irão 
atuar em plantões, conforme escala elaborada de acordo com exclusiva conveniência 
e necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, nos seguintes locais: SAMU, PRON-
TO SOCORRO Dr. Sérgio Arouca (Campo Grande) e/ou nos PRONTOS ATENDI-
MENTOS Anchieta, São José e Centro.
 2.1.  Caso haja necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, serão disponibilizados 
plantões em outras unidades da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Muni-
cipal de Campinas, que vierem a ser ampliadas ou criadas durante a validade deste 
certame.
 2.2.  Não haverá local fi xo de trabalho, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde deter-
minar o local e horário de cada plantão, conforme necessidade do município.
 3.  Não serão contratados os profi ssionais que já estejam atuando nesta Municipalida-
de, pelo regime da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), ou ainda, que se desli-
garam da Prefeitura Municipal de Campinas nos últimos 200 (duzentos) dias antece-
dentes à assinatura do contrato do atual certame.
 4.  A organização, supervisão, fi scalização e acompanhamento do Processo Seletivo 
serão realizados pela Comissão Organizadora e Fiscalizadora do certame, indicada 
pela Prefeitura Municipal de Campinas, cujos nomes estão publicados em Diário Ofi -
cial do Município de Campinas.
 II - DAS CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGOS PÚBLICOS 
 1.  A especialidade solicitada, o número de empregos a serem oferecidos e os pré-
-requisitos são os especifi cados a seguir:

TABELA – PRÉ-REQUISITOS

EMPREGO / ES-
PECIALIDADE 

QUANTI-
DADE EM-
PREGOS

PRÉ-REQUISITOS 

MÉDICO PLAN-
TONISTA - CLÍNI-
CO GERAL

60
GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIONAL 
NO CONSELHO DA CATEGORIA + 2 MESES DE EXPERIÊNCIA 
COMPROVADA COMO CLÍNICO OU CIRURGIÃO GERAL EM 
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

MÉDICO 
PLANTONISTA - 
PEDIATRA

35

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIONAL NO 
CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA MÉDICA OU ESPE-
CIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA + 2 
MESES DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA COMO PEDIATRA EM 
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

MÉDICO 
PLANTONISTA - 
PSIQUIATRA

05

GRADUAÇÃO EM MEDICINA + REGISTRO PROFISSIONAL NO 
CONSELHO DA CATEGORIA + RESIDÊNCIA MÉDICA OU ESPE-
CIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA + 2 
MESES DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA COMO PSIQUIATRA EM 
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

TOTAL 100  

 2.  A remuneração do contratado para o plantão de 12(doze) horas será de:
 a)  R$ 921,59 por plantão realizado de segunda a sexta-feira;
 b)  R$ 1.230,58 por plantão realizado no fi nal de semana;
 c)  R$ 1.810,92 por plantão realizado no Natal e Ano Novo.
 2.1.  A remuneração acima será acrescida de adicional noturno, quando for o caso, 
conforme legislação pertinente.
 2.2.  Conforme previsto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal, a remunera-
ção total dos valores percebidos na Prefeitura de Campinas, cumulativamente ou não, 
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o 
subsídio mensal pago ao Prefeito.
 3.  As atribuições dos empregos públicos de Médicos Plantonistas nas áreas de Clínica 
Geral, Pediatria e Psiquiatria, são as seguintes: Atuar no atendimento pré-hospitalar 
e das portas de urgência, na classifi cação em prioridades de atendimento, na seleção 
de meios para atendimento (melhor resposta), no acompanhamento do atendimento 
local, na determinação do local de destino do paciente; prestar assistência direta aos 
pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos possíveis e 

necessários ao nível pré-hospitalar; obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; 
preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar; garantir a 
continuidade da atenção médica ao paciente grave até a sua recepção por outro médico 
nos serviços de urgência; prestar atendimento resolutivo e qualifi cado aos pacientes 
acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, pediátrica ou psi-
quiátrica; prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, 
estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a 
defi nir, em todos os casos, a necessidade ou não de encaminhamento a serviços hospi-
talares de maior complexidade; obedecer ao código de ética médica.
 4.  Para fi ns de comprovação dos pré-requisitos exigidos no item 1 - Capítulo II deste Edi-
tal, o candidato deverá apresentar, no ato da contratação, os documentos listados no Anexo 
I, sendo excluído do Processo Seletivo aquele que não os apresentar, quando solicitado.
 5.  O profi ssional contratado deverá realizar, no mínimo, 1 (um) plantão de 12 (doze) 
horas no mês e, no máximo, 13 (treze) plantões mensais, de 12 (doze) horas cada um.
 5.1.  O banco de plantões, bem como os locais em que cada plantão deverá ocorrer, será 
elaborado e divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.
 5.1.1.  Caberá à Secretaria Municipal de Saúde realizar o contato com os profi ssionais 
e escalá-los conforme a necessidade diária de plantões.
 5.2.  O profi ssional que deixar de realizar o número mínimo de plantões no mês terá 
o seu contrato automaticamente rescindido e será desligado da Prefeitura Municipal 
de Campinas.
 6.  Conforme Art. 37, inciso XVI da Constituição Federal, somente será permitida o 
acúmulo remunerado de cargos/empregos públicos se o candidato possuir  o máximo  
de dois vínculos públicos e desde que haja compatibilidade de horários.
 6.1.  Em caso de acúmulo legal conforme descrito acima, a somatória das duas jorna-
das de trabalho não poderá ultrapassar o total de 64 (sessenta e quatro) horas semanais.
 6.2.  De acordo com o inciso XVII do mesmo artigo, 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 indiretamen-
te, pelo poder público, mesmo que não seja no regime estatutário, incluindo ainda, 
aposentadorias recebidas de órgãos públicos.
 6.3.  A inobservância das disposições referentes a acúmulo importará responsabilidade 
administrativa do contratado e, se for o caso, solidariedade quanto à devolução de 
valores percebidos pelo contratado, no período em que acumulou ilegalmente.
 7.  O contrato de trabalho será por tempo determinado de 12(doze) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período.
 7.1.  O contrato de trabalho poderá ser rescindido a qualquer momento, por solicitação 
do contratado ou por exclusivo interesse da Prefeitura Municipal de Campinas.
 III - DOS BENEFÍCIOS 
 1.  Os profi ssionais contratados terão os seguintes benefícios oferecidos pela Prefeitura 
Municipal de Campinas:
 1.1.  Auxílio Refeição/Alimentação: no valor mensal de R$ 590,00 (quinhentos e no-
venta reais), para os contratados que tenham realizado o mínimo de 10 plantões no 
mês.
 1.1.2.  O Auxílio Refeição/Alimentação somente é devido no mês seguinte à realização 
dos plantões e seu respectivo valor refere-se ao mês vigente.
 1.2.  Vale-Transporte, 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.    
 IV - DOS REQUISITOS PARA O EMPREGO 
 1.  Além dos pré-requisitos citados na tabela do Capítulo II, o candidato deverá atender, 
cumulativamente, no ato da contratação, aos seguintes requisitos:
 1.1.  Ter sua inscrição deferida e ter sido classifi cado neste Processo Seletivo Simplifi -
cado, na forma estabelecida neste Edital e seus Anexos;
 1.2.  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;
 1.3.  Gozar dos direitos políticos no Brasil;
 1.4.  Haver cumprido as obrigações eleitorais no Brasil;
 1.5.  Haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do 
sexo masculino;
 1.6.  Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 69 (sessenta e 
nove) anos no momento da contratação;
 1.7.  Não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integral-
mente as penas cominadas;
 1.8.  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;
 1.9.  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;
 1.10.  Não ter sofrido sanção disciplinar, nos últimos 05 (cinco) anos, na Prefeitura 
Municipal de Campinas;
 1.11.  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;
 1.12.  Não possuir vínculo empregatício, em regime CLT com a Prefeitura Municipal 
de Campinas e/ou Hospital Municipal Mário Gatti;
 1.13.  Não ter tido rescisão contratual pela Prefeitura Municipal de Campinas, sob 
regime da CLT, nos 200 (duzentos) dias anteriores à assinatura do contrato decorrente 
deste certame.
 1.14.  Não ter acúmulo ilegal, conforme estabelece o Art. 37, inciso XVI da Constitui-
ção Federal e item 6 - Capítulo II deste Edital.
 2.  Os candidatos deverão apresentar, no ato da contratação, os documentos listados no 
Anexo I deste Edital, além de outros documentos que forem exigidos pela Prefeitura 
Municipal de Campinas em razão de regulamentação municipal.
 2.1  No ato da contratação, todos os requisitos especifi cados na tabela do 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 
banco de dados aquele que não os apresentar no momento que lhe for solicitado.



22 Campinas, quarta-feira, 23 de abril de 2014Diário Ofi cial do Município de Campinas

 V - DAS INSCRIÇÕES 
 1.  As inscrições são  gratuitas  e deverão ser efetuadas no  período de 23/04 até às 
23h59   do dia 07/05/2014,  exclusivamente via internet , no endereço www.campinas.
sp.gov.br, acessando o banner DR. DE PLANTÃO e selecionando o link "P. S. SIM-
PLIFICADO - Médico Plantonista".
 2.  Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá optar por uma especiali-
dade para a qual deseja se cadastrar, vedada qualquer alteração posterior.
 2.1.  Será considerada somente a primeira inscrição de cada candidato.
 2.2.  É de exclusiva responsabilidade do candidato os dados informados na fi cha de 
inscrição.
 2.2.1.  Informações incompletas ou digitadas incorretamente pelo candidato, referentes 
à data da Graduação e demais títulos, bem como número de fi lhos e data de nascimen-
to, serão desconsideradas para pontuação, fi cando o candidato com pontuação zerada 
para o desempate.
 3.  No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes dos pré-requisitos e das 
exigências contidas no Capítulo II deste Edital, bem como dos títulos informados para 
fi ns de pontuação no certame. No entanto, será automaticamente eliminado do Proces-
so Seletivo Simplifi cado aquele que não os apresentar, por ocasião de sua contratação 
na Prefeitura Municipal de Campinas.
 3.1.  As informações fornecidas na fi cha de inscrição referentes à data de nascimento, 
número de fi lhos dependentes (menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente incapazes 
ou relativamente capazes na forma do Código Civil vigente) e formação escolar e 
complementar deverão ser comprovadas, também, no ato da contratação.
 3.2.  A Prefeitura Municipal de Campinas poderá excluir deste certame o candidato que 
preencher a fi cha de inscrição com dados incorretos, bem como aquele que prestar infor-
mações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, sob pena de prati-
car 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.
 4.  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.
 4.1.  O deferimento da inscrição dependerá do correto e completo preenchimento da 
fi cha de inscrição eletrônica, no prazo estabelecido neste Edital.
 4.2.  A Prefeitura Municipal de Campinas não se responsabilizará por solicitação de 
inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas ou con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados.
 4.3.  Não serão aceitas inscrições entregues pessoalmente, ou de qualquer outra forma, 
diferente da especifi cada no item 1 deste Capítulo, seja qual for o motivo alegado.
 Candidatos com deficiência 
 5.  De acordo com a legislação pertinente, as pessoas com defi ciência poderão partici-
par deste Processo Seletivo desde que as atribuições dos empregos sejam compatíveis 
com a sua defi ciência.
 5.1.  Será reservado a esses candidatos o percentual de 5% (cinco por cento) dos em-
pregos públicos criados na Lei Municipal Complementar Nº 65/2014.
 5.2.  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).
 5.3.  As vagas que não forem providas por falta de candidatos com defi ciência serão 
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à ordem classifi catória.
 6.  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 categorias:
 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 
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 frequencias 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."
 7.  Não serão considerados como defi ciência os distúrbios passíveis de correção.
 8.  As pessoas com defi ciência, resguardadas as condições especiais previstas nos De-
cretos Federais nº 3.298 de 20/12/99 e nº 5.296 de 02/12/04, participarão do certame 
em igualdade de condições com os demais candidatos.
 9.  Antes de efetuar sua inscrição, o candidato com defi ciência deverá observar as atri-
buições constantes no item 3 - Capítulo II do presente Edital, as quais deverá ter plenas 
condições de cumprir, independentemente da sua defi ciência.
 10.  Os candidatos com defi ciência serão submetidos à avaliação pela Junta Médica 
Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, logo após a homologação do Processo 
Seletivo Simplifi cado.
 10.1.  A Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, observando as 
informações prestadas pelo candidato, no ato da inscrição e em exame físico específi -
co, emitirá parecer terminativo sobre a condição de existência de defi ciência, defi nida 
pelo Decreto Federal nº 5296, de 02/12/04.
 10.2.  Caso a conclusão seja pela condição de candidato com defi ciência, o mesmo terá 
a reserva legal confi rmada e deverá aguardar, juntamente com os outros candidatos, 
a convocação a ser publicada no Diário Ofi cial do Município, para a realização do 
exame médico admissional.

 10.3.  Caso a Junta Médica conclua pela ausência de defi ciência, o candidato não terá 
a reserva legal confi rmada, devendo, neste caso, aguardar convocação para o exame 
médico admissional, observando-se a sua classifi cação na listagem geral de candidatos 
habilitados.
 10.4.  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 a 
convocação para o exame médico admissional, observando-se a sua classifi cação na 
listagem geral de candidatos habilitados.
 11.  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 no item 3 - Capítulo II deste edital, sob pena de exclusão deste Processo 
Seletivo Simplifi cado.
 12.  A publicação do resultado fi nal do certame será feita em duas listagens, contendo, 
a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com defi ci-
ência, e a segunda, somente a pontuação desses últimos.
 VI - DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 1.  A pontuação será feita de acordo com as informações disponibilizadas na fi cha de 
inscrição e será pontuada conforme a seguinte tabela:

TABELA DE PONTUAÇÃO - CLÍNICO GERAL
CRITÉRIOS PONTOS

RESIDÊNCIA / ESPECIALIZAÇÃO / MESTRADO / DOUTORADO 
EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

03 (TRÊS) PONTOS PARA CADA 
TÍTULO APRESENTADO

RESIDÊNCIA / ESPECIALIZAÇÃO / MESTRADO / DOUTORADO 
EM CLÍNICA MÉDICA OU CLÍNICA CIRÚRGICA

02 (DOIS) PONTOS PARA CADA 
TÍTULO APRESENTADO

RESIDÊNCIA / ESPECIALIZAÇÃO / MESTRADO / DOUTORADO 
EM SAÚDE PÚBLICA, SAÚDE COLETIVA, SUS.

02 (DOIS) PONTOS PARA CADA 
TÍTULO APRESENTADO

CURSOS EXTRAS ESPECÍFICOS EM ACLS, ATLS, PALS E/OU 
PHTLS (*)

0,5 (MEIO) PONTO PARA CADA 
COMPROVANTE APRESENTADO

TABELA DE PONTUAÇÃO - PEDIATRA
CRITÉRIOS PONTOS

RESIDÊNCIA / ESPECIALIZAÇÃO / MESTRADO / DOUTORADO 
EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

03 (TRÊS) PONTOS PARA CADA 
TÍTULO APRESENTADO

RESIDÊNCIA / ESPECIALIZAÇÃO / MESTRADO / DOUTORADO 
EM PEDIATRIA OU CIRURGIA PEDIÁTRICA

02 (DOIS) PONTOS PARA CADA 
TÍTULO APRESENTADO

RESIDÊNCIA / ESPECIALIZAÇÃO / MESTRADO / DOUTORADO 
EM SAÚDE PÚBLICA, SAÚDE COLETIVA, SUS.

02 (DOIS) PONTOS PARA CADA 
TÍTULO APRESENTADO

CURSOS EXTRAS ESPECÍFICOS EM ACLS, ATLS, PALS E/OU 
PHTLS (*)

0,5 (MEIO) PONTO PARA CADA 
COMPROVANTE APRESENTADO

TABELA DE PONTUAÇÃO - PSIQUIATRA
CRITÉRIOS PONTOS

RESIDÊNCIA / ESPECIALIZAÇÃO / MESTRADO / DOUTORADO 
EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

03 (TRÊS) PONTOS PARA CADA 
TÍTULO APRESENTADO

RESIDÊNCIA / ESPECIALIZAÇÃO / MESTRADO / DOUTORADO 
EM PSIQUIATRIA

02 (DOIS) PONTOS PARA CADA 
TÍTULO APRESENTADO

RESIDÊNCIA / ESPECIALIZAÇÃO / MESTRADO / DOUTORADO 
EM SAÚDE PÚBLICA, SAÚDE COLETIVA, SUS.

02 (DOIS) PONTOS PARA CADA 
TÍTULO APRESENTADO

CURSOS EXTRAS EM ACLS, ATLS, PALS E/OU PHTLS (*) 0,5 (MEIO) PONTO PARA CADA 
COMPROVANTE APRESENTADO

(*) ACLS: ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT (SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA)
ATLS: ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT (SUPORTE AVANÇADO DE VIDA NO TRAUMA)
PALS: PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT (SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA)
PHTLS: PRÉ HOSPITAL LIFE SUPORT (SUPORTE A VIDA NO TRAUMA NO PRÉ- HOSPITALAR)

 2.  Não haverá limite de pontuação no presente Processo Seletivo.
 3.  Os títulos informados na fi cha de inscrição poderão ser analisados e verifi cados por 
profi ssionais da Secretaria Municipal de Saúde, por ocasião da admissão na Prefeitura 
Municipal de Campinas.
 VII - DA CLASSIFICAÇÃO 
 1.  A pontuação fi nal do candidato será a somatória dos pontos obtidos, conforme tabe-
la informada no Capítulo VI.
 1.1.  O candidato que não possuir os pré-requisitos exigidos na tabela constante no 
item 1 - Capítulo II, será excluído do certame e, conseqüentemente, não constará na 
listagem de classifi cação fi nal.
 1.2.  O candidato que informar, na fi cha de inscrição, possuir todos os pré-requisitos 
previstos no item 1 - Capítulo II, mas não comprová-los no ato de sua admissão não 
será contratado e estará, automaticamente, excluído deste certame.
 2.  Em caso de igualdade na nota fi nal, para fi ns de classifi cação, o desempate obede-
cerá aos seguintes critérios:
 a)  maior idade entre os candidatos com 60 (sessenta) anos ou mais (de acordo com o 
artigo 27 do Estatuto do Idoso);
 b)  maior pontuação obtida nos cursos extras específi cos (ATLS - PHTLS - ACLS - PALS);
 c)  maior pontuação obtida em Residência / Especialização / Mestrado / Doutorado em 
Urgência/Emergência.
 3.  Caso persista algum empate, serão aplicados 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, dentre aqueles que não estiverem enquadrados na alínea "a" do item 
2 deste capítulo.
 3.1.  Este critério será aplicado de acordo com as informações da fi cha de inscrição.
 3.1.1.  No ato da contratação, essas informações deverão ser comprovadas e, caso se-
jam consideradas inverídicas, o candidato será excluído do certame, de acordo com o 
item 3 - Capítulo V deste Edital.  
 4.  A classifi cação preliminar deste Processo Seletivo Simplifi cado será publicada em 
Diário Ofi cial do Município, podendo ser consultado através do endereço eletrônico 
www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial .
 4.1.  A data  prevista  para esta publicação é  12/05/2014 .
 VIII - DOS RECURSOS 
 1.  Será assegurado aos candidatos o direito a recurso em relação à pontuação dos 
títulos, bem como em relação à Classifi cação Preliminar, divulgadas no Diário Ofi cial 
do Município.
 1.1.  Os recursos deverão ser expressos em termos convenientes, apontando as circuns-
tâncias e/ou motivos que os justifi quem, bem como deverão conter o nome do can-
didato, número de sua inscrição, documento de identidade (RG), CPF, especialidade 
a que estiver concorrendo, endereço, telefone para contato e assinatura, devendo ser 
endereçados à Coordenadoria de Concursos, Recrutamento e Seleção, da Secretaria 
Municipal de Recursos Humanos - SMRH.
 1.2.  Os recursos deverão ser interpostos no primeiro dia útil posterior à divulgação no 
Diário Ofi cial do Município.
 2.  Os recursos, devidamente preenchidos conforme estabelecido no subitem 1.1 do 
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presente Capítulo, deverão ser entregues no Protocolo Geral, situado no saguão do 
Paço Municipal, Avenida Anchieta, 200, Centro, Campinas, no horário de 9h00 às 
16h00, mediante apresentação de documento de identidade original do candidato, ou 
apresentados através de terceiros, mediante procuração específi ca para esse fi m, que 
fi cará retida. Neste caso, o candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros de 
seu procurador.
 3.  Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste Edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento.
 4.  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este poderá, 
eventualmente, alterar a pontuação e classifi cação inicial obtida pelo candidato para 
uma pontuação e classifi cação superior ou inferior. 
 5.  A Classifi cação Final será publicada em Diário Ofi cial do Município, após o período 
de análise dos recursos interpostos. 
 5.1.  A data  prevista  para esta publicação é  16/05/2014 .
 IX - DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL 
 1.  Após a homologação do Processo Seletivo Simplifi cado, os candidatos serão con-
vocados, por ordem de classifi cação, através de publicação no Diário Ofi cial do Muni-
cípio, para o exame médico admissional, de caráter eliminatório, no qual será avaliada 
sua capacidade laborativa para a especialidade a que se propõe.
 1.1.  Os exames médicos (clínico e laboratorial) serão realizados em data, local e horá-
rio, a critério da Prefeitura Municipal de Campinas.
 1.2.  A convocação para os exames médicos será, exclusivamente pelo Diário Ofi cial 
do Município, sendo responsabilidade do candidato acompanhar essa publicação atra-
vés do endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 2.  Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos - 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, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, con-
sistindo de:
 a)  Exame clínico geral para todas as especialidades: freqüência cardíaca, freqüência 
respiratória, pulsos periféricos, pressão arterial, presença de cianose (central ou pe-
riférica), presença de palidez cutâneo-mucosa (anemias), icterícias. Serão realizadas 
inspeções geral e específi ca; sendo avaliados os sistemas: vascular, osteo-muscular, 
cardio-respiratório, digestivo, pele e anexos, genito-urinário, neurológico, endócrino 
e cabeça/pescoço;
 b)  Exame laboratorial para todas as especialidades: será exigido sorologia para hepa-
tite B (HBsAg e anti HBs) e sorologia para hepatite C (anti-HCV).
 c)  Apresentação da carteira de vacinação para todas as especialidades: deverá ser apre-
sentada durante atendimento médico admissional para a seguinte verifi cação:
I - dupla adulto, sendo a última dose com período inferior a 10 anos;
II - tríplice viral, duas doses;
III - hepatite B, três doses.
 Observação:  Caso esses esquemas de vacinação ainda não tenham sido realizados, 
os candidatos serão encaminhados para complementação nas Unidades de Saúde do 
Município de Campinas e posterior realização da sorologia.
 3.  A critério do Departamento de Promoção à Saúde do Servidor (DPSS), o candida-
to 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, nesses casos, emitido parecer avaliativo de imediato.
 4.  Para os fi ns a que se destina, só terá validade o Exame Médico Admissional execu-
tado pelos profi ssionais e nos locais indicados ao candidato.
 4.1.  Não será aceita qualquer avaliação que não as solicitadas pelo Departamento de 
Promoção à Saúde do Servidor.
 5.  O candidato deverá comparecer para o Exame Médico Admissional na data, horário 
e local determinados pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor.
 6.  O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) será emitido com a conclusão de apto ou 
inapto para a especialidade pretendida.
 7.  Serão considerados inaptos os candidatos que, no exame clínico, apresentarem psi-
copatologias graves e patologias que contra indiquem exposição a risco biológico, que 
impeçam o exercício da função, seja parcialmente ou integralmente e que possam ser 
agravadas pelo exercício da mesma.
 8.  O candidato participante do Processo Seletivo, inscrito e confi rmado como candi-
dato com defi ciência pela Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas, 
será submetido a Exame Médico Admissional, observando-se a natureza das atribui-
ções do emprego, as condições de acessibilidade ao ambiente de trabalho, assim como 
a eventual necessidade da utilização de equipamentos ou acessos.
 9.  Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
 a)  for considerado inapto no Exame Médico Admissional;
 b)  não se apresentar ao Exame Médico Admissional no local e horário estabelecidos 
em Diário Ofi cial do Município;
 c)  não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado;
 d)  não apresentar, no retorno, os exames complementares solicitados.
 10.  O resultado do Exame Médico Admissional será publicado no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio de Campinas, sendo responsabilidade do candidato, acompanhar essa publicação.
 X - DA CONTRATAÇÃO 
 1.  O candidato considerado apto no Exame Médico Pré-Admissional, terá o prazo má-
ximo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da publicação do resultado do exame médico 
em Diário Ofi cial do Município, para comparecer e assinar o contrato de trabalho.
 1.1.  O agendamento deverá ser realizado através dos telefones (19) 2116-0156 ou (19) 
2116-0548;
 1.2.  O candidato, no dia agendado, apresentará os documentos solicitados, conforme Ca-
pítulo IV e Anexo I, além de outros que se fi zerem necessários, a fi m de proceder sua 
contratação, bem como para confi rmação das informações prestadas na fi cha de inscrição. 
 1.3.  O candidato que não obedecer ao disposto neste item será considerado desistente 
e estará, portanto, eliminado do Processo Seletivo Simplifi cado. 
 2.  A data da contratação será indicada de acordo com a disponibilidade do Setor de 
Registros da Secretaria Municipal de Recursos Humanos. 
 3.  Após a entrega dos documentos e assinatura do contrato de trabalho, o candidato 
passará a integrar o banco de profi ssionais plantonistas temporários, gerenciado pela 
Secretaria Municipal de Saúde, e será escalado para a realização dos plantões, de acor-
do com a conveniência e necessidade exclusiva da Prefeitura Municipal de Campinas.
 4.  O não cumprimento dos prazos estabelecidos implicará na perda dos direitos legais 
decorrentes do Processo Seletivo Simplifi cado. 
 5.  Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
 a)  não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do emprego público, pela 
Prefeitura Municipal de Campinas;
 b)  não agendar a entrega de seus documentos, conforme estabelecido no item 1 deste 
Capítulo;

 c)  não comprovar, no ato da admissão, os requisitos exigidos nos Capítulos II e IV 
deste edital;
 d)  não atender o estabelecido no item 5 - Capítulo II deste Edital.
 6.  O candidato que estiver afastado do seu trabalho, seja em instituição pública ou 
privada, por licença maternidade, afastamento para tratamento de saúde e/ou doença, 
não poderá ser contratado pela Prefeitura Municipal de Campinas, fi cando excluído 
deste Processo Seletivo Simplifi cado.   
 XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 1.  O resultado fi nal do Processo Seletivo Simplifi cado será publicado no Diário Ofi cial 
do Município.
 2.  A classifi cação fi nal no Processo Seletivo Simplifi cado não implica em obrigatorie-
dade de contratação, cabendo à Prefeitura Municipal de Campinas o direito de pro-
ceder à convocação e à admissão dos candidatos, observada a ordem de classifi cação 
fi nal, obedecido o limite de vagas existentes e o excepcional interesse público.
 3.  Não haverá reclassifi cação, reconvocação de candidatos classifi cados neste certa-
me, seja qual for o motivo alegado. 
 3.1.  Não haverá prorrogação de prazo para o candidato realizar exame médico admis-
sional, para ser admitido, bem como para iniciar suas atividades.
 4.  O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplifi cado será de 01 (um) 
ano, podendo ser prorrogado por igual período.
 5.  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 Município.
 6.  Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classifi ca-
ção no Processo Seletivo, valendo, para esse fi m, as listagens divulgadas no Diário 
Ofi cial do Município.
 7.  Todos os comunicados, convocações e resultados ofi ciais do Processo Seletivo se-
rão publicados, exclusivamente, no Diário Ofi cial do Município, que poderá ser aces-
sado pela internet, no endereço eletrônico: www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial.
 7.1.  É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publi-
cações, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
 8.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
referência o horário ofi cial de Brasília. 
 9.  A Prefeitura Municipal de Campinas não se responsabiliza por eventuais prejuízos 
ao candidato decorrentes de:
 9.1.  Endereço eletrônico (e-mail) não atualizado;
 9.2.  Endereço residencial não atualizado.
 10.  Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Hu-
manos e pela Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Campinas.

Campinas, 17 de abril de 2014
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 Secretário Municipal de Recursos Humanos 

EDITAL 01/2014 – DR DE PLANTÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - MÉDICOS PLANTONISTAS 

CRONOGRAMA PREVISTO
ATIVIDADES DATAS PREVISTAS

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 22/04/14
RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 23/04 A 07/05
PERÍODO PARA ANÁLISE DE DADOS E CLASSIFICAÇÃO 08 E 09/05
PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 12/05/14
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (PROTOCOLO GERAL) 13/05
PERÍODO PARA ANÁLISE DE RECURSOS 14 E 15/05
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO + CLASSIFICAÇÃO FINAL 16/05/14
HOMOLOGAÇÃO 19/05/14
PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO (EM DIÁRIO OFICIAL) PARA O EXAME 
MÉDICO A PARTIR DE 19/05

EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS A PARTIR DE 20/05

 ANEXO I  -  DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO 
- Certidão de Casamento ou Nascimento;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Comprovante de endereço com o CEP;
- Título de Eleitor com a Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo site do Tribunal 
Superior Eleitoral;   (www.tse.jus.gov.br);  
- Carteira de Identidade (R.G.);
- C.P.F. (Cadastro Pessoa Física);
- Certifi cado de Reservista ou Carta Patente (para o sexo masculino);
- Comprovante de PIS ou PASEP;
- 02 fotos 3x4 recentes;
- Diploma e Histórico Escolar de graduação em Medicina;
- Título de Especialista emitido pela AMB (Associação Médica Brasileira)  OU  Certi-
fi cado de Conclusão de curso de Residência com registro no MEC, na área de conhe-
cimento da especialidade pretendida  (Pediatria e Psiquiatria) 
- Comprovante de 2 meses de experiência nas áreas de Urgência/Emergência, realiza-
das em Hospitais, Prontos Socorros, Prontos Atendimentos e/ou SAMU. Serão aceitos 
como comprovantes de experiência:
 a)   Clínica Geral:  Diploma ou Certifi cado de Residência em Clínica Médica ou Ci-
rurgia Geral ou experiência profi ssional nessas áreas, comprovadas através de registro 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Declaração de Tempo de Serviço 
em órgãos públicos, ou Contrato de Trabalho, que atestem a atuação específi ca nas 
unidades de Urgência/Emergência.
 b)   Pediatria:  Diploma ou Certifi cado de Residência em Pediatria ou Cirurgia Pediá-
trica ou experiência profi ssional nessas áreas, comprovadas através de registro na Car-
teira de Trabalho e Previdência Social, ou Declaração de Tempo de Serviço em órgãos 
públicos, ou Contrato de Trabalho, que atestem a atuação específi ca nas unidades de 
Urgência/Emergência. 
 c)   Psiquiatria:  Diploma ou Certifi cado de Residência em Psiquiatria ou experiência 
profi ssional na área de Psiquiatria em Urgência/Emergência, comprovada através de 
registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Declaração de Tempo de 
Serviço em órgãos públicos, ou Contrato de Trabalho.
- Carteira do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) 
OU protocolo de inscrição secundária emitida pelo CREMESP OU certidão com o 
número de inscrição no Estado de São Paulo emitida pelo CREMESP;
- Carteira de vacinação dos fi lhos menores de 14 (catorze) anos;
-  Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Federal ( pode ser obtido junto ao 
sit e   (  www.dpf.gov.br  ); 
-  Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Estadual,  do estado onde tenha residido 
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nos últimos 5 anos. Para os residentes no Estado de São Paulo, o documento pode ser obtido 
junto ao  site   www.ssp.sp.gov.br   . Para portadores de RG de outros Estados e que residam em 
São Paulo requerer pessoalmente nos Postos do Poupatempo.
 OBSERVAÇÃO  : Além dos documentos listados acima, a Prefeitura Municipal de Campi-
nas poderá (à época da contratação) em razão da regulamentação municipal, solicitar ou-
tros documentos, podendo ser revogada a nomeação do candidato que não os apresentar.    

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 
  

 CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORES 
 Edital 007/2011 - Edital de Prorrogação 

 Comunicamos que o Edital 007/2011, referente ao Concurso Público para provimento de 
cargos de Professor, sob o regime estatutário, homologado em 18/05/2012 e com validade 
até 17/05/2014, terá o seu prazo de validade prorrogado até o dia  17/05/2016,  obedecendo 
à  previsão de prorrogação do certame, constante em Edital de abertura,  Capítulo XVII - 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 2.  O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a 
partir da publicação de sua homologação, no Diário Ofi cial do Município, podendo ser 
prorrogado, uma única vez, por igual período. 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 
  

 CONCURSO PÚBLICO - ESPECIALISTAS EDUCAÇÃO 
 Edital 008/2011 - Edital de Prorrogação 

 Comunicamos que o Edital 008/2011, referente ao Concurso Público para provimento 
de cargos de Especialistas da Educação, sob o regime estatutário, homologado em 
22/05/2012 e com validade até 21/05/2014, terá o seu prazo de validade prorrogado 
até o dia  21/05/2016,  obedecendo à  previsão de prorrogação do certame, constante em 
Edital de abertura,  Capítulo XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
  2.    O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados 
a partir da publicação de sua homologação, no Diário Ofi cial do Município, podendo 
ser prorrogado, uma única vez, por igual período.   
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 
  

 CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR   
 De acordo com a solicitação formulada pelo(a) Sr(a) Rodrigo Hajjar Francisco por 
meio do protocolado nº 2013/10/60944, decido pelo  deferimento integral  da Certi-
dão do protocolado 2013/10/36045, nos termos do Decreto nº 18.050 de 01/08/2013.
 

 ELIZABETE FILIPINI  
 Diretora Do DARH/SMRH 

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO   
 PORTARIA N.º 82052/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/70/940 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 19/03/2014, a servidora CRISTINA PYUNG OH, ma-
trícula nº 126.074-0, do cargo de AGENTE DE APOIO E CONTROLE AMBIEN-
TAL, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.º 82081/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/10/18035, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 07/04/2014, o item da portaria nº 80461/2013, que nomeou o 
servidor Maurício Argenton Sofi ato, matrícula nº 37861-5, como membro titular, para 
compor a Junta Médica Ofi cial da Prefeitura Municipal de Campinas.

 PORTARIA N.º 82098/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/40/748 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 28/03/2014, a servidora AGNES NAVARRO CABRAL 
DA SILVA, matrícula nº 125.795-1, do cargo de Agente de Educação Infantil, junto à 
Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.º 82099/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/40/806 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 01/04/2014, o servidor SAMUEL RIBEIRO DOS 
SANTOS NETO, matrícula nº 125.547-9, do cargo de Agente de Controle Ambiental, 
junto à Secretaria Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.º 82100/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/40/822 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 02/04/2014, o servidor JEAN CARLO MARI FAN-
TON, matrícula nº 125.288-7, do cargo de Agente Administrativo, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.º 82101/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/50/600 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 25/03/2014, o servidor o GILDASIO SOUSA E SILVA 
JUNIOR, matrícula nº 119.489-5, do cargo de Professor Adjunto II - História, junto à 
Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.º 82103/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/60/828 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 27/03/2014, a servidora TANIA MARA ONISTO NO-
GUEIRA MORDENTE TOLEDO, matrícula nº 126.293-9, do cargo de Agente de 
Educação Infantil, junto à Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.º 82104/2014 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/60/954 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 02/04/2014, a servidora JULIANA DIAS LOBATO, 
matrícula nº 118737-6, do cargo de Agente de Educação Infantil, junto à Secretaria 
Municipal de Educação.

 PORTARIA N.º 82105/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/60/963 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 03/04/2014, a servidora MELINA GUBEL, matrícula 
nº 121791-7, do cargo de Agente de Educação Infantil, junto à Secretaria Municipal 
de Educação.

 PORTARIA N.º 82106/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/70/1001 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 11/03/2014, a servidora MARIA DO SOCORRO FREI-
TAS GAMA CARVALHO, matrícula nº 119015-6, do cargo de Agente de Educação 
Infantil, junto à Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.º 82107/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/60/738 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 28/02/2014, a servidora VANESSA CESAR GEO-
VANINI, matrícula nº 126.938-0, do cargo de MEDICO CLINICA GERAL, junto à 
Secretaria Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.º 82108/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/40/737 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 28/03/2014, a servidora SITIANE MONCAO PANTA-
NO, matrícula nº 125573-8, do cargo de ENFERMEIRO, junto à Secretaria Municipal 
de Saúde.

 PORTARIA N.º 82109/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/40/609 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 17/03/2014, a servidora ANA PAULA SARTORAO, 
matrícula nº 125573-8, do cargo de AGENTE DE ACAO SOCIAL, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.º 82111/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/30/570 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 31/03/2014, o servidor ALEX MUNIZ FERREIRA, 
matrícula nº 117.947-0, do cargo de MEDICO - PSIQUIATRIA, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.º 82112/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/30/488 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 28/03/2014, a servidora VANESSA CARLA DE AMO-
RIM RODRIGUES, matrícula nº 119.134-9, do cargo de AGENTE DE EDUCACAO 
INFANTIL, junto à Secretaria Municipal de Educação.

 PORTARIA N.º 82113/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/30/409 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 20/03/2014, a servidora PRISCILA APARECIDA 
MOUASSAB RIZZATTI RONCHESEL, matrícula nº 122.295-3, do cargo de MEDI-
CO - PEDIATRIA, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

 PORTARIA N.º 82114/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/30/388 pela presente,
 RESOLVE 
Exonerar, a pedido, a partir de 18/03/2014, a servidora APARECIDA FERREIRA AR-
CAIN, matrícula nº 122.642-8, do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, junto à 
Secretaria Municipal de Saúde.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS   
 PORTARIA N.º 82132/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
Nomear os senhores abaixo relacionados para compor a Comissão de Negociação 
Permanente referente a campanha salarial de 2014, como representantes titulares da 
Administração Pública Municipal, nos termos Decreto Municipal nº. 16.736/09.
1 - Mário Orlando Galves de Carvalho, matrícula nº 125.057-4;
2 - Marionaldo Fernandes Maciel, matrícula nº 64.654-7;
3 - Hamilton Bernardes Júnior, matrícula nº 125.250-0;
4 - Luiz Guilherme Barbar Fabrini, matrícula nº 125.118-0;
5 - Wanderley de Almeida, matrícula nº 125.071-0;
6 - Silvio Roberto Bernardin, matrícula nº 125.078-7;
7 - Solange Villon Kohn Pelicer, matrícula nº 125.043-4;
8 - Janete Aparecida Giorgetti Valente, matrícula nº 36.615-3;
9 - Luiz Augusto Baggio, matrícula nº 125.053-1;
10 - Cármino Antônio de Souza, matrícula nº 125.345-0;
11 - Ernesto Dimas Paulella, matrícula nº 125.219-4.
 PORTARIA N.º 82133/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
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Nomear os senhores abaixo relacionados para compor a Comissão de Negociação 
Permanente referente a campanha salarial de 2014, como representantes titulares do 
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Campinas, nos termos 
Decreto Municipal nº. 16.736/09.
1 - Claudia Bueno, Coordenadora;
2 - Jadirson Tadeu Cohen Paranatinga, Coordenador;
3 - Rose Marie Afonso Madeira, Aposentados e Pensionistas;
4 - Islê Bueno de Carvalho, Quadro Operacional;
5 - Ariana Paula Freitas dos Santos, Educação;
6 - Rodolfo Fais, Esporte Lazer e Cultura;
7 - Wilian Pereira, Saúde;
8 - Fábio Rodrigues, Guarda Municipal;
9 - Dernivaldo Moreira Sebastião, SETEC;
10 - Maria Aparecida dos Santos, FUMEC.

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 Eleição de Conselho Local de Saúde 

  COMUNICADO 
O Conselho Municipal de Saúde comunica que o Centro de Saúde Jardim Ipaussurama 
realizará a eleição de seu  Conselho Local de Saúde  no dia 25 de abril de 2014, das 14h00 
às 16h00, à Av. Márcio Egídio Souza Aranha, 351 - Jardim Ipaussurama - Campinas - SP. 

 PAULO ANDRÉ SAWAZKI 
 SECRETÁRIO-EXECUTIVO 

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE    
  

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
 Eleição de Conselho Local de Saúde 

  COMUNICADO 
O Conselho Municipal de Saúde comunica que o Centro de Saúde Boa Esperança realizará 
a eleição de seu  Conselho Local de Saúde  no dia 25 de abril de 2014, das 8h00 às 10h00, à 
Rua Prof. Renê Oliveira Barreto, 440 - Jardim Boa Esperança - Campinas - SP. 

 PAULO ANDRÉ SAWAZKI 
 SECRETÁRIO-EXECUTIVO 

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE    
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A 
COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

SUDOESTE COMUNICA    
PROTOCOLO N.º2014/07/53
INTERESSADO: CLOVES NAVES DE OLIVIERA EPP
ASSUNTO: SAÚDE - LIÇENCIAMENTO - RENOVAÇÃO
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2014/50/584
INTERESSADO: DROGARIA SUAÇUNA - GUIDO CESAR SAVOIA CAMPINAS ME
ASSUNTO: ASSUNTOS GERAIS DA SAÚDE
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2013/07/3393
INTERESSADO: ME DE MORAES PANIFICADORA ME
ASSUNTO: SAÚDE - LICENÇA FUNCIONAMENTO - SEGUNDA VIA
"INDEFERIDO POR TER APRESENTADO NOVA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
SOB PROTOCOLO 14/04/00417."

PROTOCOLO N.º 2014/50/578
INTERESSADO: CASA DE CARNE 3N LTDA.
ASSUNTO: JUNÇÃO DE DOCUMENTOS
"ERRATA: INDEFERIDO"

PROTOCOLO N.º 2014/50/586
INTERESSADO: CASA DE CARNE 3N LTDA.
ASSUNTO: SAÚDE - LAUDO AVALIAÇÃO SANITÁRIA - LAS
INDEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2014/50/631
INTERESSADO: NICOLAU SANTOS VEIRA - ( CASA DE CARNES 3N LTDA)
ASSUNTO: LAS
INDEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2014/07/502
INTERESSADO: CEZARIO NILZA MARIA DA SILVA
ASSUNTO: SAÚDE - BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA
INDEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2013/07/4065
INTERESSADO: AEROPORTO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
ASSUNTO: SAÚDE - LICENÇA FUNCIONAMENTO - RENOVAÇÃO
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2014/07/1137
INTERESSADO: DROGARIA SAES & MASCHIO LTDA - ME
ASSUNTO: SAÚDE - DADOS CADASTRAIS - ALTERAÇÃO
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2014/07/931
INTERESSADO: LUXAFIT TRANSPORTES LTDA
ASSUNTO: SAÚDE - DADOS CADASTRAIS - ALTERAÇÃO
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2014/07/1167
INTERESSADO: CASA DE CARNES 3N LTDA
ASSUNTO: SAÚDE - ALVARA INICIAL E RESP TECNICA
DEFERIDO

PROTOCOLO N.º 2014/07/1164
INTERESSADO: CASA DE CARNES 3N LTDA
ASSUNTO: VISTORIA - DESLACRAÇÃO
"DESINTERDITA-SE O ESTABELECIMENTO CASA DE CARNES 3N LTDA ME, POR ESTA VIGILÂN-
CIA TER CONSTATADA QUE AS IRREGULARIDADES APONTADAS NOS AUTOS 2664 E 2666 TEREM, 
DIGO, FORAM CORRIGIDAS E A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À PORTARIA CVS 05/2013 E RESO-
LUÇÃO RDC 216/2004 ANVISA FORAM APRESENTADAS".

PROTOCOLO N.º 2014/07/1079
INTERESSADO: COFFER AEROPORTO LTDA.
ASSUNTO: SAÚDE - LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA
"DEFIRO COM CONDICIONANTES"

PROTOCOLO N.º  2014/07/00534 

INTERESSADO: CONDOMINIO EDIFÍCIO VIRACOPOS
ASSUNTO: RECURSO VOLUNTÁRIO
"DEFERIDO PRAZO DE 90 DIAS (NOVENTA DIAS) A CONTAR DESTA PUBLICAÇÃO PARA APRESEN-
TAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUDOESTE, A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO".
 

 Campinas, 21 de abril de 2014 
 GLAUCIA MARGOTO 

 Coordenadora Da Vigilância Em Saúde Sudoeste 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 17 DE ABRIL DE 2014 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Protocolado n°  2013/10/23.418  Interessada: Secretaria Municipal de Saúde  Pregão 
Eletrônico nº:  041/2014  Objeto:-  Contratação de empresa para prestação de serviços 
de locação de 01 (um) Equipamento para realização de exames de Coagulação, com 
fornecimento de reagentes e de todos os materiais de suporte 
Em face dos elementos constantes neste processo administrativo, e ao disposto no 
Decreto Municipal nº 18.099/13, artigo 8º inciso V,  AUTORIZO  a despesa referen-
te ao objeto em epígrafe, com o valor global estimado de  R$ 84.999,96  (Oitenta e 
quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 
36.615,96 (Trinta e seis mil, seiscentos e quinze reais e noventa e seis centavos) para 
a locação e R$ 48.384,00 (Quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais) para 
o fornecimento de reagentes e de todos os materiais de suporte, ofertado pela empre-
sa adjudicatária  CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA.. 
Publique-se. Após encaminhe-se à Equipe de Pregão da Secretaria Municipal de Ad-
ministração para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM.
 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

 PORTARIA Nº 94/2014 SMCASP    
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 Em observância ao artigo 149 da lei Orgânica do Município de Campinas , e tendo 
em vista o contido no Protocolado  2012/10/32694 , em especial levando em considera-
ção o relatório da Comissão Processante de fl s. 34 a 36 e a manifestação do Sr. Corre-
gedor da Guarda Municipal de Campinas às fl s. 36-verso dos autos, decide com fulcro 
no artigo 50 - inciso III, da Lei Municipal 13.351/08, pelo  arquivamento  do feito. 

 Campinas, 16 de abril de 2014 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal De Cooperação Nos Assuntos De Segurança 
  

 PORTARIA Nº 96/2014 SMCASP   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c 
1.399/55,
 Em observância ao artigo 149 da lei Orgânica do Município de Campinas , e tendo 
em vista o contido no Protocolado  2011/215/405 , em especial levando em conside-
ração o relatório da Comissão Processante de fl s. 27 a 30 e a manifestação do Sr. 
Corregedor da Guarda Municipal de Campinas às fl s. 30-verso dos autos, decide com 
fulcro no artigo 50 - inciso III da Lei Municipal 13.351/08, pelo  arquivamento  do 
feito, observando-se a recomendação de fl s. 30 e 31 dos autos. 
 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal De Cooperação Nos Assuntos De Segurança 
  

 REF. PROTOCOLADO: 2012/215/658 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

 O Presidente da Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Guarda Mu-
nicipal de Campinas, designada pela  Portaria nº 007/2012  do Secretário Municipal 
de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, conforme dispõe o artigo 24 da 
lei 13.351/2008, Intima V.S.ª  Dr. Bruno Alves Pedrosa OAB 333.905 com escritório 
em Rua Dr. Albano de Almeida Lima, 361, Jd. Guanabara - Campinas/SP - CEP 
13.073-13,  a comparecer à audiência de Instrução a ser realizada no  dia 20/05/2014 
com início às 14h:30m  na sede da referida Comissão situada na Corregedoria da 
Guarda Municipal localizado na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na ci-
dade de Campinas/SP, para acompanhar o depoimento das testemunhas arroladas pela 
Comissão Processante e pela Defesa onde fi gura como processado(a) o(a) servidor(a) 
matrícula 27.916-1,  lotado (a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Mu-
nicipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública nos autos do  Processo Ad-
ministrativo nº 34/2013 CGMC instaurada pela Portaria nº 79/2013 SMCASP. 
 Obs.: Deverá V.Sa. providenciar o comparecimento do sindicado no ato acima.  

 22 de abril de 2014 
 MARCIO DAVI GOMES 

 PRESIDENTE COMISSÃO PROCESSANTE 
  

 REF. PROTOCOLADO: 2013/215/822 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO  

O Presidente da Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Guarda Mu-
nicipal de Campinas, designada pela  Portaria nº 008/2012  do Secretário Municipal 
de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, conforme dispõe o artigo 24 da 
lei 13.351/2008, Intima V.S.ª  Dr. Jose Carlos Nogueira de Castro OAB 215.345 
com escritório em Rua Prof. Saul Carlos da Silva, 430, Jd. Guarani - Campinas/
SP - CEP 13.100-210  a comparecer à audiência de Instrução a ser realizada no dia 
13/05/2014 com início às 10h:30m  na sede da referida Comissão situada na Cor-
regedoria da Guarda Municipal localizado na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim 
Proença na cidade de Campinas/SP, para acompanhar o depoimento das testemunhas 
arroladas pela Comissão Processante e pela Defesa onde fi gura como processado(a) 
o(a)  servidor(a) matrícula 29.486-1,  lotado (a) na Guarda Municipal de Campinas 
da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública nos au-
tos do  Processo Administrativo nº 226/2013 CGMC instaurada pela Portaria nº 
298/2013 SMCASP. 
 Obs.: Deverá V.Sa. providenciar o comparecimento do sindicado no ato acima.  

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 JULIANO PORT 

 PRESIDENTE COMISSÃO PROCESSANTE 
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 REF. PROTOCOLADO: 2013/215/718 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO  

O Presidente da Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Guarda Muni-
cipal de Campinas, designada pela Portaria nº 007/2012  do Secretário Municipal de 
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, conforme dispõe o artigo 24 da lei 
13.351/2008, Intima V.S.ª  Dra. Patrícia Laurindo Gervais OAB 197.897 com escri-
tório em Rua Jose Teodoro de Lima, 49, Cambuí - Campinas/SP - CEP 13.015-150  
a comparecer à audiência de Instrução a ser realizada no dia 20/05/2014 com início às 
10h:00m  na sede da referida Comissão situada na Corregedoria da Guarda Municipal 
localizado na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/
SP, para acompanhar o depoimento das testemunhas arroladas pela Comissão Pro-
cessante e pela Defesa onde fi gura como processado(a) o(a)  servidor(a) matrícula 
27.915-3,  lotado (a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de 
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública nos autos do  Processo Administrati-
vo nº 134/2013 CGMC instaurada pela Portaria nº 196/2013 SMCASP. 
 Obs.: Deverá V.Sa. providenciar o comparecimento do sindicado no ato acima.   

 Campinas, 16 de abril de 2014 
 MARCIO DAVI GOMES 

 PRESIDENTE COMISSÃO PROCESSANTE 
  

 REF. PROTOCOLADO: 2013/215/764 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO  

O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, 
conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª  Dra. Patrícia Laurindo 
Gervais OAB 197.897 com escritório em Rua Jose Teodoro de Lima, 49, Cam-
buí - Campinas/SP - CEP 13.015-150  a tomar ciência da decisão de fl . 240 no prazo 
de 05(cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em 
epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte 
Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP,  no horário compreendi-
do entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN , onde consta 
como processado(a) o(a) servidor(a)  matrícula 29.462-4,  lotado(a) na Guarda Muni-
cipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança 
nos autos do  Processo Administrativo 142/2013 CGMC, instaurado pela Portaria 
nº 208/2013 SMCASP. 
 A r. decisão deverá ser comunicada por V.Sa. o(a) sindicado(a).  

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 ROBERTO RODRIGUES SOUZA JUNIOR 

 Corregedor Da Guarda Municipal De Campinas 
  

 REF. PROTOCOLADO: 2011/215/965 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

 O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, 
conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008,  Intima  V.S.ª Dra. Patrícia Laurindo 
Gervais OAB 197.897 com escritório em Rua Jose Teodoro de Lima, 49, Cambuí 
- Campinas/SP - CEP 13.015-150  a tomar  ciência  da decisão de  fl. 136  no prazo 
de  05(cinco) dias  a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em 
epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte 
Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, no horário compreendido 
entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN, onde consta como 
processado(a) o(a) servidor(a)matrícula 29.387-3,lotado(a) na  Guarda Municipal de 
Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança 
nos autos doProcesso Administrativo 46/2012 CGMC, instaurado pela Portaria 
nº 80/2012 SMCASP. 
A r. decisão deverá ser comunicada por V.Sa. o(a) sindicado(a). 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 ROBERTO RODRIGUES SOUZA JUNIOR 

 Corregedor Da Guarda Municipal De Campinas 
  

 REF. PROTOCOLADO: 2010/10/46237 
 MANDADO DE INTIMAÇÃO  

O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, 
conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008,  Intima  V.S.ª  Dr. Luís Ricardo Ber-
nardes dos Santos OAB 175.761 com escritório em Av. Francisco Glicério - sala 
74, 297, Centro - Campinas/SP - CEP 13.026-501  a tomar ciência da decisão de 
fl s. 165 no prazo de 05(cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao 
protocolado em epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na 
Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, no horário 
compreendido entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN , 
onde consta como processado(a) o(a) servidor(a)  matrícula 105.977-7,  lotado(a) na 
Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos 
de Segurança nos autos do Processo Administrativo 60/2012 CGMC, instaurado 
pela Portaria nº 106/2012 SMCASP. 
 A r. decisão deverá ser comunicada por V.Sa. o(a) sindicado(a). 
 

 Campinas, 16 de abril de 2014 
 ROBERTO RODRIGUES SOUZA JUNIOR 

 Corregedor Da Guarda Municipal De Campinas 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

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

 PROTOCOLO: 2003/70/3598
INTERESSADO: COFIT / MULLER JORGE CALIL
DEFIRO O PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E MULTA Nº 38282, 38281, 31687 
E 31686.

PROTOCOLO: 2014/03/6324
INTERESSADO: CARMELO EDUARDO LIMOLI
DEFIRO O PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E MULTA, INSCRITOS SOB Nº 
1629-N/2404 E 1628-N/2403 
 

 Campinas, 14 de abril 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.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE ALEDYR 
OLIVEIRA DALMOLIN” 3412.34.14.0197.01001 19819 “VILLA VALVERDE” 4 2013/156/3645

 

 Campinas, 22 de abril 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.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE ALEDYR 
OLIVEIRA DALMOLIN” 3412.34.14.0197.01001 19820 “VILLA VALVERDE” 4 2013/156/3645

 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo n.º 2013/10/52.743 - Interessado: SMSP - Ref.: Pregão 
Eletrônico n.º 037/2014 - Objeto: Registro de Preços de ferramentas de campo.  
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, Decreto Mu-
nicipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO , a despesa no valor total de  R$   85.753,70  (Oi-
tenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) a favor das 
empresas: 
-  MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA , no valor de  R$ 73.012,50  
(setenta e três mil, doze reais e cinquenta centavos) para fornecimento dos materiais 
referentes aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 da Ata nº 134/2014;
-  CENTER MIX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA , no valor de  R$ 
5.011,50  (cinco mil, onze reais e cinquenta centavos) para fornecimento dos materiais 
referentes aos itens 07, 12 e 41 da Ata nº 135/2014;
-  FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP , no valor de  R$ 1.138,50  (um mil, cento e 
trinta e oito reais e cinquenta centavos) para fornecimento dos materiais referentes aos 
itens 08 e 40 da Ata nº 136/2014;
-  PLANERR COM DE FERRAMENTAS E MANUT LTDA , no valor de  R$ 
3.000,00  (três mil reais) para fornecimento do material referente ao item 13 da Ata 
nº 137/2014;
-  RDT COMERCIAL EIRELI EPP , no valor de  R$ 1.493,70  (um mil, quatrocentos 
e noventa e três reais e setenta centavos) para fornecimento dos materiais referentes 
aos itens 17 e 24 da Ata nº 138/2014;
-  IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME , no valor de  R$ 2.097,50  (dois mil, 
noventa e sete reais e cinquenta centavos) para fornecimento dos materiais referentes 
aos itens 22 e 26 da Ata nº 139/2014.
 

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  DEFERIDO
 PROT.14/10/18352 SUZANA RAMIL SOEIRO - PROT.13/10/1108 ECISA PARTICIPAÇÕES LTDA - 
PROT.14/11/5664 SOCICEDADE FEMININA DE INSTRUÇÃO E CARIDADE SFIC - PROT.14/11/982 
GHANDI LAHALIYED - PROT.14/11/5379 REC DOM PEDRO S/A - PROT.13/11/11454 JOSÉ CARLOS GE-
RALDI JUNIOR - PROT.13/11/12814 SOLANGE APARECIDA A. DE SANTANA - PROT.14/11/5415 SETH 
BENNY HEDJE - PROT.14/11/5200 HEBERT DIAS BATISTA - PROT.14/11/5081 SANDRA REGINA PEREI-
RA DA SILVA FERREIRA - PROT.14/11/418 PEDRO AP. MONTEIRO - PROT.13/11/19456 JOSÉ ANGELO 
DE LIMA - PROT.13/11/15339 PAULO SERGIO DO AMARAL - PROT.14/11/618 AQUILES JOSÉ MARTINS 
- PROT.14/11/2777 RODRIGO ALVES DOS SANTOS - PROT.14/11/4706 FRANCISCO RODRIGO BERTO-
LINI - PROT.13/11/7618 RITA ALVES DA CONCEIÇÃO CONDE - PROT.14/11/1705 ANTONIO DRESSANO 
JUNIOR - PROT.14/11/1555 ANDERSON FELIX BARBIERI.
 INDEFIRO
 PROT.JOSÉ HENRIQUE DE CASTRO NEGREIROS - PROT.14/11/2714 EMPRESA BRASILEIRA DE AUTO 
ARMAZENAGEM LTDA.
 FICA EMBARGADA A OBRA SITO À RUA LEOBINO PEREIRA DA SILVA Nº 360 - PQ.JAMBEIRO - 
A.E. Nº 4205
 PROT.95/25047 SEBASTIÃO CARLOS SANTANA E/OU.
 COMPAREÇA O INTERESSADO  
PROT.11/10/4195 JAHYR NOBRE MONTEIRO.
 COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO 10 DIAS
 PROT.13/11/3332 DUOS/SEMURB (CONSTR.BROMBERG LTDA) - AIM Nº 33844
PROT;14/11/4796 CGD EMPREEND. S/A - AIM Nº 28681
PROT.01/0/35809 JORGE LUIZ MIRANDA - AIM Nº 33444
PROT.85/0/25509 JOÃO HELIO VIDAL BLAYA - AIM Nº 25028
 COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 15 DIAS
 PROT.10/11/6736 DUOS/SEMURB (LOJA BINNA MAG. MODA FEM.) - AIM Nº 23946
PROT.10/11/3393 DUOS/SEMURB (SANDRO FRANCISCO DE JESUS COSTA - CPF: 137654618-30) - AIM 
Nº 28705. 
 COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.06/11/4875 SEBASTIÃO CAMARGO DA SILVA - INTIMAÇÃO Nº 78730.
 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.14/10/18997 CONDOMINIO CAMPO DAS VIOLETAS.
 CONCEDIDO PRAZO DE 120 DIAS
 PROT.14/11/5567 GIBA BAR E RESTAURANTE LTDA-ME.
 CONCEDIDO PRAZO DE 180 DIAS
 PROT.14/11/5658 ANA GABRIELI ALVES MIRA SILVA - PROT.14/11/5808 CONDOMINIO RESIDL. SAN-
TOS DUMONT II. 
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 GABINETE DA SECRETARIA   
  DEFIRO O RECURSO PROTOCOLADO SOB O Nº 14/11/5303.
DETERMINO A SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO ALVARÁ DE EXECU-
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ÇÃO Nº 592/2012, EMITIDO EM 27/04/2014, A PARTIR DE 03/05/2012.
DETERMINO QUE A REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO DO REFERIDO AL-
VARÁ SE DÊ A PARTIR DA EMISSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, A SER EMITIDA PELA SVDS. 
 PROT.06/11/6128 RODOLFO GALVANI JUNIOR.  

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 DRA. ARQTª. SILVIA FARIA 

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
    DEFERIDO
 PROT.14/11/3082 EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS LTDA.
 INDEFERIDO
 PROT.13/11/11828 PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO - PROT.14/11/5913 ERIKA DE OLIVEIRA FER-
REIRA SORVETERIA-ME.
 AUTORIZO O LEVANTAMENTO DO LACRE FÍSICO PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E 
MERCADORIAS PELO PERÍODO DE 07 DIAS
 PROT.14/11/6113 ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA SORVETERIA-ME
 FICA LACRADO O ESTABELECIMENTO SITUADO À RUA JULIO BOCALETTI, Nº 55 - 
PQ.VALENÇA.
 PROT.13/11/16191 ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA SORVETERIA-ME.
 COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.13/11/16191 ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA SORVETERIA-ME - AIM Nº 27821
 CONCEDIDO PRAZO DE 15 DIAS
 PROT.13/10/58926 IB ENGENHARIA S/C LTDA - PROT.12/10/53078 ANDREA MEDINA SANCHES-ME.
 CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS
 PROT.14/11/5821 JOÃO MANUEL VERDE DOS SANTOS. 
 COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.13/11/2241 CLUBE FONTE SÃO PAULO - PROT.13/11/2848 PLENTYCAMP EST. E GARAGENS 
LTDA - PROT.14/11/4085 RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA - PROT.13/11/19819 POLICLEAN OIRAD 
IND. QUIMICA LTDA - PROT.13/11/9573 JOAQUIM PEREIRA DE SÁ-ME - PROT.13/11/15784 NAYA ESP. 
VETERINARIAS LTDA - PROT.12/10/33490 FLORESTAS COM. REP. CIAL. E TRASNP. ROD.DE FRIOS E 
LATICINIOS LTDA - PROT.13/11/11685 CLAUDINEI DOS SANTOS - PROT.13/11/19798 OSVALDO MA-
RIO SOUZA BAGNOLI - PROT.12/11/14403 MARIA FERNANDA F.DOS S. ABREU - PROT.14/11/4835 ADN 
CONSTR. CAMPINAS - LTDA-ME - PROT.13/11/11452 CERÂMICA SÃO JOSÉ DE CAMPINAS LTDA - 
PROT.13/11/13977 HELENA MARIA GOMES VILAS BOAS - PROT.14/11/5947 - PROT.14/11/5948 LIGIA 
CAROLINA SILVA MOURA - 14/11/1630 FLAVIO PEREIRA E ROSANGELA DELIZA - PROT.14/11/3465 
FTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A - PROT.13/11/5673 JOÃO GILBERTO DOS SANTOS - 
PROT.14/10/18535 ALEX DE OLIVEIRA - PROT.13/11/10677 FELIPE ROMEO MORALES.
 COMPAREÇA O INTERESSADO PARA ESCLARECIMENTOS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO 
APÓS 30 DIAS POR DESINTERESSE. (DECRETO 17.742/2012, ART.48, §2º)
 PROT.13/11/11311 PAULO RICARDO MORI - PROT.13/11/8155 ROSA FURIAN
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DEPTº DE CONTROLE URBANO 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL   
  Solicitação LAO: 2014000151
Interessado: REINALDO RODRIGUES RUELA E CIA LTDA EPP

  1ª Convocação 
 Em atendimento à solicitação número 2014000151, foi efetuada análise prévia da do-
cumentação enviada. 
Solicitamos o envio da documentação mínima e essencial relacionada abaixo, no pra-
zo de 30 (trinta) dias. 
Documentos faltantes: 
- Documento comprobatório da Regularidade da Edifi cação; 
- Comprovante de Pagamento do Boleto referente ao preço da análise para as Licenças 
Prévia e de Instalação; 
Informações Faltantes: 
- Informar todas as matérias-primas utilizadas no processo produtivo. Incluir aquelas 
utilizadas no processo de pintura das peças produzidas; 
- Completo preenchimento das informações referentes a todos os resíduos sólidos 
produzidos pela empresa e da destinação fi nal dada a cada um dos resíduos (sucatas 
metálicas, resíduos e latas de tintas e solventes, pincéis e rolos, eletrodos, etc); 
- Documento comprobatório da destinação fi nal adequada de todos os resíduos sólidos 
gerados na empresa. Para os resíduos perigosos, apresentar o CADRI correspondente; 
- Documento comprobatório da destinação fi nal adequada ao efl uente líquido produ-
zido na cabine de pintura. 
Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o 
técnico. Fone 2116-0104 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde. 

 Campinas, 16 de abril de 2014 
 ENGº MARIO JORGE BONFANTE LANÇONE 

 Engenheiro Ambiental - Matrícula:126.205-0 
  

 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL   
  Solicitação: 2014000200
Interessado: Margareth Kiyomi Sakaguti
 Prezado(s),em atendimento de sua solicitação número 2014000200, foi efetuada aná-
lise da documentação entregue. Solicitamos o envio dadocumentação mínima e essen-
cial relacionada abaixo, no prazo de 30(trinta) dias. 
Matricula do Imóvel atualizada em até 180 dias;
Documento datado e assinado, com anuência de todos os proprietários do imóvel em 
relação a solicitação; RG e CPF de todos os proprietários do imóvel.
Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mail ana.beraldo@campinas.sp.gov.br
 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 ANA LUIZA A. BERALDO 

 Bióloga - Matrícula 127.715-4 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO   
 A Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/CAMPINAS, convoca 
os(a) candidatos(a) abaixo relacionados(a) a comparecerem impreterivelmente no dia 
28/04/2014, na Avenida Prefeito Faria Lima nº 10 - Parque Itália - Campinas, para que 
sejam iniciados os procedimentos relacionados à contratação.

Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público 01/2010, o candidato que não 
atender a essa convocação no prazo aqui estabelecido, com a ressalva constante no 
item 13.6 do edital de abertura.
CANDIDATO - EMPREGO - CLASSIFICAÇÃO - HORÁRIO 
VINICIUS BARBOSA SILVA -TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNIOR - 7º LUGAR - 09:00
CRISTIANE ROBERTA M. COSTA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR-25º LUGAR - 10:00
 

 Campinas, 17 de abril de 2014 
 JOÃO LEOPOLDINO RODRIGUES 

 Diretor Administrativo E Financeiro 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   
  Protocolo Nº.970/2013 
Ratifi co o ato de dispensa de licitação referente a aquisição de válvula fonatória, com 
base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
 Heab Health Suppy Imp. e Dist. Prod. Med.   Ltda - EPP.,  no valor total de R$ 
935,00 (Novecentos e trinta e cinco reais)

Campinas, 14 de abril de 2014.  

 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

  

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   
  Protocolo Nº.34/2014 
Ratifi co o ato de dispensa de licitação referente a aquisição de peças para micromotor 
cirúrgico marca Medtronic Midas Legend, com base no Artigo 25, I da Lei Federal 
nº 8.666/93.
 Dabasons Imp. Exp. E Com. Ltda.,  no valor total de R$ 20.131,16 (Vinte mil, cento 
e trinta e um reais e dezesseis centavos).

Campinas,16 de abril de 2014. 

 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

  

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   
  Protocolo Nº.266/2014 
Ratifi co o ato de dispensa de licitação referente ao conserto de monitor multipara-
métrico com fornecimento de peças, marca Dixtal, com base no Artigo 25, I da Lei 
Federal nº 8.666/93.
 Gamacamp Prods Hosp Ltda.,  no valor total de R$ 567,00 (Quinhentos e sessenta 
e sete reais).

Campinas, 14 de abril de 2014 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 
  

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   
  Protocolo Nº.267/2014 
Ratifi co o ato de dispensa de licitação referente a aquisição de acessórios para equi-
pamentos da marca DIXTAL, com base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
 Gamacamp Prods. Hosp. Ltda.,  no valor total de R$ 10.322,00 (Dez mil, Trezentos 
e vinte e dois reais).

Campinas,16 de abril de 2014.
 

 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

  

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   
  Protocolo Nº.268/2014 
Ratifi co o ato de dispensa de licitação referente ao conserto do videogastroscópio, 
marca Fijinon, com base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
 Gastro Com. e Rep. Com. Equip. Med. Hosp. Ltda.,  no valor total de R$ 10.564,00 
(Dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).

Campinas,16 de abril de 2014.
 

 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

  

 RATIFICAÇÃO   
  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº269/2014 
 Comercial Cir. Rioclarense Ltda. , para os itens 01, 02, 03, e 05 no valor total de R$ 
8.282,00 (Oito mil, duzentos e oitenta e dois reais);
 MP Com. de Mat. Hosp. Ltda. , para o item 04 no valor total de R$ 25.600,00 (Vinte 
e cinco mil e seiscentos reais).

Campinas, 14 de abril de 2014. 

 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

  

 AVISO DE RATIFICAÇÃO   
  Protocolo Nº.227/2014 
Ratifi co o ato de dispensa de licitação referente a aquisição de acessórios para equi-
pamentos da marca DIXTAL, com base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
 Gamacamp Prods. Hosp. Ltda.,  no valor total de R$ 10.322,00 (Dez mil, Trezentos 
e vinte e dois reais).

Campinas,16 de abril de 2014.
 

 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

  

 RATIFICAÇÃO   
  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº330/2014 
 CM Hospitalar Ltda. , para os itens 03, 04 e 05, no valor total de R$ 20.960,00 (Vinte 
mil, novecentos e sessenta reais).
 Dupatri Hosp. Com. Imp. Exp. Ltda , para os itens 01 e 02, no valor total de R$ 
14.992,00 (Quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais).

Campinas, 17 de março de 2014.
 

 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2014
 PROCESSO N° . 820/2013
 OBJETO:  Aquisição de material hospitalar (ácido cético, água oxigenada e outros), 
mediante sistema de registro de preços.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
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no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
 1) CANCELAR  o item 15 por não haver proposta em condições de cotejo e os itens 
01 e 05 por não apresentar interessados na apresentação de propostas.
 2) REVOGAR  o item 11 para revisão de descritivo técnico.
 3) HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº.01/2014, adjudicando o objeto em epígra-
fe, as empresas abaixo especifi cadas:
- Cristália Prods. Quim. Farmacêuticos Ltda., para os itens 06 (R$ 1,00), 07 (R$ 1,01) 
e 08 (R$ 1,12);
- Nacional Com. Hosp. Ltda, para os itens 04 (R$ 11,45), 12 (R$ 1,37), 13 (R$ 8,02), 
14 (R$ 1,45), 16 (R$ 2,15), 17 (R$ 2,06), 18 (R$ 2,11) e 19 (R$ 2,31);
- Supermed Com. Imp.Prods.Méd.Hosp.Ltda para os itens 02 (R$ 1,03), 03 (R$ 0,85) 
e 20 (R$ 4,30).
As empresas acima deverão comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados do 
recebimento da notifi cação expedida pelo H.M.M.G., junto à Área de Expediente, sito 
á Avenida Prefeito Faria Lima, 340 - Pq. Itália - Campinas-SP, para assinatura da Ata 
de registro de preços.

Campinas, 11 de abril de 2014. 

 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2014
 PROCESSO N° . 957/2013
 OBJETO:  Aquisição de materiais para laboratório diversos, mediante sistema de re-
gistro de preços.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sra. Pregoeira, resolvo:
 01. CANCELAR  o item 40 por não lograr interessados na apresentação de proposta, 
e o item 48 por não haver propostas em condições de cotejo.
 02. HOMOLOGAR  o Pregão Presencial nº.21/2014, adjudicando o objeto em epígra-
fe, as empresas abaixo especifi cadas:
- Aimara Com. E Rep. Ltda, para os itens 01 (R$ 23,34), 02 (R$ 201,21) e 03 (R$ 
81,43);
- Becton Dickinson Ind. Cir. Ltda., para os itens 24 (R$ 0,41), 25 (R$ 0,41), 26 (R$ 
1,42), 27 (R$ 1,41) e 28 (R$ 1,40);
- Comercio Imp. e Exp. Bio-Scan Ltda., para os itens 42 (R$ 1.190,00), 
- Greiner Bio - One Brasil Prods. Med. Hosp. Ltda., para os itens 31 (R$ 0,45), 32 (R$ 
0,28), 33 (R$ 0,19), 34 (R$ 0,24), 35 (R$ 0,20), 39 (R$ 0,40), 43 (R$ 1,10), 
- ITH Diag. Coml. Ltda - ME, para os itens 41 (R$ 64,78) e 47 (R$ 180,00); 
- Master Diag. Prods. Lab. e Hosp. Ltda., para os itens 36 (R$ 0,48), 37 (R$ 0,35) e 
38 (R$ 0,35);
- Nacional Coml. Hosp. Ltda., para o item 29 (R$ 0,49);
- Smiths Medical do Brasil Prods. Hosp. Ltda., para o item 30 (R$ 1,40);
- Specialab Prod. de Lab. Ltda - EPP, para os itens 04 (R$ 15,96),05 (R$ 23,94), 06 
(R$ 14,36), 07 (R$ 17,59), 08 (R$ 24,90), 09 (R$ 0,27), 10 (R$ 0,37), 11 (R$ 0,37), 12 
(R$ 0,12), 13 (R$ 38,01), 14 (R$ 39,43), 15 (R$ 0,30), 16 (R$ 1,32), 17 (R$ 0,118), 18 
(R$ 2,77), 19 (R$ 3,09), 20 (R$ 10,34), 21 (R$ 21,37), 22 (R$ 8,35), 23 (R$ 0,04), 44 
(R$ 0,118), 45 (R$ 14,40), 46 (R$ 23,77), 49 (R$ 0,12) e 50 (R$ 22,00).
As empresas acima deverão comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados do 
recebimento da notifi cação expedida pelo H.M.M.G., junto à Área de Expediente, sito 
á Avenida Prefeito Faria Lima, 340 - Pq. Itália - Campinas-SP, para assinatura da Ata 
de registro de preços.

Campinas, 14 de abril de 2014.
 

 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2014
 PROCESSO N° . 167/2014
 OBJETO:  Aquisição de álcool e cloro, mediante o Sistema de Registro de Preços.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pela Sra. Pregoeira, resolvo:
 REVOGAR  o item 02 por falta de proposta em condições de cotejo.
 HOMOLOGAR  o Pregão Presencial nº.30/2014, adjudicando o objeto em epígrafe, 
as empresas abaixo especifi cadas:
Vic Pharma Ind e Com. Ltda, para o item 01(R$ 3,50);
Quality Medical Com. e Dist. De med. Ltda - EPP, para o item 03 (R$ 5,70)
As empresas acima deverão comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados do 
recebimento da notifi cação expedida pelo H.M.M.G., junto à Área de Expediente, sito 
á Avenida Prefeito Faria Lima, 340 - Pq. Itália - Campinas-SP, para assinatura da Ata 
de registro de preços.

Campinas, 16 de abril de 2014. 

 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

  

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
DE DESPESA   

  PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2014 
 PROCESSO Nº 975/2013 
 OBJETO:  Aquisição de mobiliário de escritório.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
 HOMOLOGAR  o Pregão Presencial nº  31/2014 , bem como  ADJUDICO  e  AUTO-
RIZO  a despesa a favor da empresa Art Base Ind. e Com. de Móveis e Peças p/ 
Escritório Ltda - EPP, para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, no valor total de R$ 
38.981,00 (Trinta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais).

Campinas, 16 de abril de 2014.
 

 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

  

 REVOGAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014 
 PROCESSO Nº 116/2014 
 OBJETO:  Aquisição de nebulizador aquecido e tenda de oxigênio. 
Tendo em vista os elementos constantes no presente processo licitatório, decido por  RE-
VOGAR  o  Pregão Presencial n° 32/2014  com fundamento no artigo 49 da Lei Federal 
8.666/93, tendo em vista a existência de razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e sufi ciente para justifi car tal conduta. 
Publique-se. Após a Coordenadoria de Suprimentos para as demais providências.
 

 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

  

 EXTRATOS 06   
  Protocolo nº. 517/2013.  Modalidade:  Pregão Presencial nº.99/2013.  Objeto:  Aquisição de 
carnes (alcatra, coxão mole e outros), mediante o sistema de Registro de Preços.  C  ontrata-
da : JBS S/A.  Preço:  R$ 92.225,00, realizada de forma parcial a rescisão contratual amigá-
vel para os itens 02 e 03  Assinatura:  26/02/2014.
 Protocolo nº. 78/2011.  Modalidade:  Artigo 25 I.  Termo de Aditamento de Contrato.   Ob-
jeto:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços preventivos e correti-
vos em elevadores Thyssenkrupp.  C  ontratada : Thyssenkrupp Elevadores S/A.  Preços:  R$ 
7.339,32.  Prazo:  prorrogado por 12 meses a partir de 28/02/2014 com reajuste de 5,52%.  
Assinatura:  25/02/2014.
 Protocolo nº. 1176/2010.  Modalidade:  Pregão presencial nº.148/2010.  Termo de Adita-
mento de Contrato. Objeto:  Contratação de empresa para locação de 01 equipamento 
automatizado de Hemocultura, com fornecimento dos respectivos frascos de coleta, para o 
período de 12 meses.  Contratada:  Becton Dickinson Ind. Cir. Ltda.  Preços:  R$ 100.200,00 
 Prazo:  prorrogado por 12 meses a partir de 17/02/2014 com reajuste pelo IPCA.  Assina-
tura : 03/02/2014.
 Protocolo nº. 17/2012.  Modalidade:  Pregão presencial nº 13/2012.  Termo de Aditamento 
de Contrato. Objeto:  Contratação de empresa para locação de 02 (dois) equipamentos para 
avaliação de coagulação sanguínea, com fornecimento de reagentes.  Contratada:  Aimara 
Com. e Rep. Ltda.  Preços:  R$ 164.652,79.  Prazo:  prorrogação para 12 meses a partir do dia 
13/03/2014.  Assinatura : 28/02/2014.
 Protocolo nº. 48/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº 02/2013.  Termo de Aditamento 
de Contrato. Objeto:  Aquisição de Nutrição Parenteral Prolongada, mediante sistema de 
registro de preços.  Contratada:  Hosp Pharma Farm. De Man. e Sup. Ltda.  Preços:  R$ 
35.000,00.  Prazo:  referente a aditamento para 60 dias.  Assinatura : 26/02/2014.
 Protocolo nº. 74/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº 18/2013.  Termo de Aditamento 
de Contrato. Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento em regime de Locação, 
instalação e manutenção de 01 (uma) CPCT - Central Privada de Comutação Telefônica 
Temporal Digital de tecnologia CPAT - Digital (Controle por Programa Armazenado Tem-
poral - Digital), com instalação e manutenção.  Contratada:  3corp technology S/A.  Preços: 
 R$ 37.248,73.  Prazo:  prorrogação para 12 meses a partir do dia 08/03/2014.  Assinatura : 
28/02/2014.
 Protocolo nº. 1078/2012.  Modalidade:  Pregão presencial nº 19/2013.  Termo de Adita-
mento de Contrato. Objeto:  Contratação de empresa para locação de sistema totalmente 
automatizado para realização de exames de microbiologia, com fornecimento de reagen-
tes e todo material de suporte.  Contratada:  CQC Tecnologia em Diag. Ltda.  Preços:  R$ 
137.170,94.  Prazo:  prorrogação para 12 meses a partir do dia 13/03/2014.  Assinatura : 
26/02/2014.
 Protocolo nº. 1021/2012.  Modalidade:  Pregão presencial nº 27/2013.  Termo de Adita-
mento de Contrato. Objeto:  Aquisição de medicamentos (oncológicos), mediante sistema 
de registro de preços.  Contratada:  Comercial Cir. Rioclarense Ltda.  Preços:  R$ 67.000,00 
referente a aditamento de 25%.  Assinatura : 19/03/2014.
 Protocolo nº. 149/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº 34/2013.  Termo de Adita-
mento de Contrato. Objeto:  Prestação de serviços técnicos operacionais de alimentação, 
envolvendo o processo completo desde o atendimento individualizado do paciente até o 
porcionamento e distribuição de sua refeição.  Contratada:  Nutrisabor Assessoria e Alim. 
Ltda.  Preços:  R$ 672.614,70.  Prazo:  prorrogação para 12 meses a partir do dia 18/03/2014. 
 Assinatura : 25/02/2014.
 Protocolo nº. 287/2009.  Modalidade:  Convite nº 27/2009.  Termo de Aditamento de Con-
trato. Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de sistema informatizado 
de faturamento SUS AIH, com manutenção e assistência técnica inclusos.  Contratada:  Al-
meida & Capeloza cons. Assoc. Ltda - EPP.  Preços:  R$ 7.694,70.  Prazo:  prorrogação para 
06 meses a partir do dia 03/01/2014, aplicado reajuste de 5,84%.  Assinatura : 03/01/2014.
 Protocolo nº. 1091/2012.  Modalidade:  Convite nº 12/2012.  Termo de Aditamento de Contra-
to. Objeto: Contratação de empresa para  locação de carro de anestesia para um período de 
180 dias.  Contratada:  Oxy System Equip. Méd. Ltda.  Preços:  R$ 9.900,00.  Prazo:  prorroga-
ção para 180 dias partir do dia 27/12/2013.  Assinatura : 27/12/2013.
 Protocolo nº. 983/2013.  Modalidade: Convite n°.01/2014 . Termo de Contrato. Objeto: 
 Locação de dosímetro de proteção individual.  Contratada:  Pro Rad Cons. Em Rádio Prot. 
Ltda.  Preços:  R$ 15.000,00.  Prazo:  12 meses . A  ssinatura :12/03/2014.
 Protocolo nº. 718/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº.158/2013.  Objeto:  Contratação 
de Instituição social habilitada para disponibilizar adolescentes na condição de aprendiz, 
de acordo com as necessidades apresentadas e locais de trabalho indicados pelo Hospital 
Municipal Dr. Mário Gatti.  Contratada:  Centro de Aprendizagem e Mob. Pela Cidadania - 
CAMPC.  Preços:  R$ 117.096,00.  Prazo:  12 meses.  Assinatura : 12/02/2014.
 Protocolo nº. 1012/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº.01/2014.  Objeto:  Contratação 
de empresa para fornecimento de reagentes para realização de testes de gasometria com 
comodato de 04 equipamentos por um período de 12 (doze) meses.  Contratada:  Webmed 
Sol. Em Saúde Ltda.  Preços:  R$ 351.912,00.  Prazo:  12 meses.  Assinatura : 18/02/2014.
 Protocolo nº. 29/2014.  Modalidade:  Pregão presencial nº.02/2014.  Objeto:  Contratação de 
empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em  Veículos Leves   e Utilitá-
rios Multimarcas , com o fornecimento de peças e acessórios  genuínos , compreendendo os 
seguintes tipos de serviços: funilaria; pintura; vidraçaria; tapeçaria; eletricidade e mecânica, 
abrangendo alinhamento de direção, balanceamento de rodas, cambagem, com os quantita-
tivos estimados e relação de veículos.  Contratada:  Idalina Salla & Cia Ltda.  Preços:  R$ 
161.800,00.  Prazo:  12 meses.  Assinatura : 07/03/2014.
 Protocolo nº. 998/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº.03/2014.  Objeto:  Contratação 
de empresa para prestação de serviço para confecção de 1.500 (Hum mil e quinhentos) 
blocos individualizados em material "cerrobend", montados sobre bandejas de acrílico para 
colimação de feixe em aplicação radioterápica conformacionada com Acelerador Linear 
Siemens Primus 2D Plus - 6MeV, com entrega parcelada contra-pedido e fornecimento de 
materiais e mão de obra.  Contratada:  CSR Serv. De Radiot. Ltda.  Preços:  R$ 193.500,00. 
 Prazo:  12 meses.  Assinatura :10/03/2014.
 Protocolo nº. 946/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº.10/2014.  Objeto:  Contratação 
de empresa para prestação de serviços especializados na guarda, armazenamento, conserva-
ção, arquivamento e gerenciamento de parte do acervo documental do Hospital Municipal 
Dr. Mario Gatti (HMMG).  Contratada:  Acop Files Org. e Guarda de Doc. Ltda.  Preços: 
 R$ 86.000,00.  Prazo:  12 meses.  Assinatura : 12/03/2014.
 Protocolo nº. 617/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº.128/2013.  Objeto:  Aquisição de 
medicamentos, mediante sistema de registro de preços.  Contratada:  D-Hosp Dist. HOsp. Imp. 
e Exp. Ltda.  Preços:  R$ 6.720,00.  Prazo:  12 meses.  Assinatura : 02/10/2013.
 Protocolo nº. 685/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº.134/2013.  Objeto:  Aquisição 
de Órteses e próteses, mediante sistema de registro de preços.  Contratada:  Meizler UCB 
Biopharma S/A.  Preços:  R$ 8.985,00.  Prazo:  12 meses.  Assinatura : 17/10/2013.
 Protocolo nº. 683/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº.152/2013.  Objeto:  Aquisição 
de descartáveis (sacos plásticos, copo e outros), mediante o Sistema de Registro de Preços. 
 Contratada:  Kid Lixo Ind. e Com. Bem Plast. Ltda.  Preços:  R$ 15.624,00.  Prazo:  12 
meses.  Assinatura : 06/12/2013.
 Protocolo nº. 816/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº.163/2013.  Objeto:  Aquisição 
de fórmulas infantis e módulos, mediante o Sistema de Registro de Preços.  Contratada: 
 Empório Hosp. Com. de Prods. Cir. Hosp. Ltda.  Preços:  R$ 432,00.  Prazo:  12 meses.  
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Assinatura : 18/12/2013.
 Protocolo nº. 821/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº.04/2014.  Objeto:  Aquisição de Material hospitalar, mediante o Sistema de Registro de Preços.  Contratada:  RDF Coml. Hosp. 
Ltda.  Preços:  R$ 44.160,00.  Contratada:  Suprihealth Sup. Med. Ltda.  Preços:  R$ 114.207,12.  Prazo:  12 meses.  Assinatura : 21/02/2014.
 Protocolo nº. 989/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº.09/2014.  Objeto:  Aquisição de materiais de raio X, mediante o Sistema de Registro de Preços.  Contratada:  IBF Ind. Brasileira 
de Filmes S/A.  Preços:  R$ 521.305,00.  Prazo:  12 meses.  Assinatura : 28/02/2014.
 Protocolo nº. 927/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº.11/2014.  Objeto:  Aquisição de materiais Hospitalares, mediante o Sistema de Registro de Preços.  Contratada:  Synhtes Ind. e 
Com. Ltda.  Preços:  R$ 170.000,00.  Prazo:  12 meses.  Assinatura : 26/02/2014.
 Protocolo nº. 806/2013.  Modalidade:  Pregão presencial nº.168/2013.  Objeto:  Aquisição de medicamentos, mediante sistema de registro de preços.  Contratada:  União Química Farm. 
Nac. S/A.  Preços:  R$ 26.125,00.  Contratada:  Opem Rep. Imp. Exp. E Dist. Ltda.  Preços:  R$ 82.000,00.  Contratada:  Hosp Log Com. Rep. Hosp. Ltda.  Preços:  R$ 7.576,00.  Contra-
tada:  Coml. Cir. Rioclarense Ltda.  Preços:  R$ 27.389,00.  Contratada:  Farmace Ind. Quim. Farm. Cearense Ltda.  Preços:  R$ 83.090,00.  Contratada:  D-Hosp Dist. Hosp. Imp. e Exp. 
Ltda.  Preços:  R$ 9.500,00.  Contratada:  Elfa Medicamentos Ltda.  Preços:  R$ 1.614,80.  Contratada:  Dimaci/SP Mat. Cir. Ltda.  Preços:  R$ 15.475,00.  Contratada:  CM hosp. Ltda. 
 Preços:  R$ 153.335,00.  Contratada:  Hospfar Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.  Preços:  R$ 99.000,00.  Contratada:  Cristalia Prods. Quim. Farm. Ltda.  Preços:  R$ 33.990,00.  Prazo: 
 12 meses.  Assinatura : 17/01/2014.  
 

 15 de abril de 2014 
 DR.MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente Do Hospital Municipal Dr.Mário Gatti 

  

 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA COORDENADORES E PRECEPTORES DOS PROGRAMAS DE RESIDENCIA MEDICA - 
ERRATA    

 Na publicação do " Processo de Seleção para Coordenadores e Preceptores dos Programas de Residência Medica do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti ", ocorrida 
em 22/04/2014, no Programa de Residência Medica na especialidade PEDIATRIA, o nome da Preceptora publicado Dra. Luiza Izilda Gomes Souto, leia-se Dra. Luzia 
Izilda Gomes Souto. 
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 DR. PÉRICLES MENDONÇA DIAS DA MOTTA 

 COORDENADOR DA RESIDÊNCIA MÉDICA 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2013 

 Objeto: Registro de preços de prestação de serviços de rede local, para instalação de pontos de rede, com fornecimento e instalação de equipamentos, material e mão de obra, 
de pontos de telecomunicações, de links ópticos e de pontos elétricos.
Os membros da Comissão de Permanente de Licitações da Informática de Municípios Associados S/A - IMA, reuniram-se para analisar e julgar os documentos de habilitação 
das licitantes participantes e decidiram pelo seguinte resultado:
Todas as empresas foram julgadas INABILITADAS, conforme razões expressas na Ata de Julgamento de Habilitação, disponível para consulta no site: www.ima.sp.gov.br.
Fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93.
Informamos que esta licitação fi ca suspensa para revisão do Edital.
Publique-se. 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 WAGNER ANTONIO FIRMINO 

 Presidente Da Comissão Permanente De Licitações 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 RESUMO DE ADITAMENTO   
 Aditamento n.1 ao Contrato n. 2013/90021; Dispensa de Licitação 274/2013; Contratada: Imprensa Nacional; CNPJ: 04.196.645/0001-00; Objeto: prestação de serviço de 
publicações legais; Vig. prorrog.: 12 meses; Valor adit.: R$ 5.679,19.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Acha-se aberto na Câmara Municipal de Campinas a) Pregão Presencial nº 08/2014 - Processo nº 21.934/2014 - Objeto:   Contratação   de   Empresa para fornecimento 
parcelado de café em grãos, em pó e açúcar refinado   - a abertura dar-se-á às 14:30h do dia 08/05/2014 e b) Pregão Presencial nº 09/2014 - Processo nº 21.977/2014 - 
Objeto: Registro de Preços de Impressos Gráficos - a abertura dar-se-á às 14:30h do dia 09/05/2014. Os interessados poderão retirar o edital a partir do dia 24/04/2014, 
através do site: www.campinas.sp.leg.br. Informações pelo e-mail:  jorgebrasco@campinas.sp.leg.br  ou pelo telefone (19) 3736.1766. 
 

 Campinas, 22 de abril de 2014 
 JORGE LUIZ BRASCO 

 Pregoeiro 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 EDITAL DE EXTRAVIO   
 A empresa  CAMPSTAND COMERCIO E SERVICOS DE STAND LTDA - ME , situada em Campinas/SP, à Rua Luiz Moretzshon Camargo, n.º 793, Jd. Santana, CEP 
13088-691, Inscr. Est. n.º 244. 965. 616. 112, CNPJ n.º 06.309.840/ 0001-17 e Inscr. Mun. n.º 103772-2,  COMUNICA  o  extravio  de notas fi scais de modelo 1, AIDF 393 do 
n.º 01 ao n.º 38; do n.º 41; do n.º 46 ao n.º 51; do n.º 53 ao n.º 100; do n.º 106; do n.º 116; e, por fi m; do n.º 151 ao 250, e o extravio de 01 talão, AIDF 018260, de notas fi scais 
de modelo 1, série A, de nº 51 ao n.º 100.

 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 PROJETO GENTE NOVA 
PROJETO GENTE NOVA / C.N.P.J 54.129.002/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

ATIVO
NOTA 

EXPLICA-
TIVA

2013 2012  PASSIVO NOTA EX-
PLICATIVA 2013 2012

CIRCULANTE     CIRCULANTE    
         
CAIXA NT 04  40  1.746  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NT 04  19  - 
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04  69.942  71.739  FORNECEDORES NT 04  2.892  135 
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04  -  913  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04  71.530  52.941 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO NT 05  675.109  449.832  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04  17.860  4.575 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05  68.452  35.282  CONTAS A PAGAR NT 04  18.297  860 
CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS         
FUNDAÇÃO FEAC   61.348  52.053  CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS    
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INSTITUTO LOJAS RENNER   -  30.000  FMAS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT.07  54.658  21.711 
CREDITOS TRIBUTÁRIOS     FMAS CO FINANCIAMENTO ESTADUAL NT.07  6.647  2.403 
ISS   1.589  -  FMAS CO FINANCIAMENTO FEDERAL NT.07  17.446  1.604 
INSS A RECUPERAR   -  2.217  PETI FEDERAL NT.07  387  300 
     ECC - EDUCAÇÃO CONQUISTA COLETIVA NT.07  -  17.795 
OUTROS VALORES A RECEBER     FMDCA EVENTUAL NT.07  3.172  25.181 
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS   3.509  12.489  INSTITUTO ROBERT BOSCH   200.000  200.000 
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES   95.937  40  FUNDAÇÃO FEAC   84.700  119.672 
EMPRESTIMOS A RECEBER   -  10  RECURSO EPTV   3.067  11 
     INSTITUTO LOJAS RENNER   -  30.597 
DESPESAS ANTECIPADAS     INSTITUTO ROBERT BOSCH - PROJETO PEÇA POR PEÇA   1.318  53.553 
PRÊMIOS DE SEGUROS   1.032  -     
     RECEITA DIFERIDA NT.07  28.627  2.705 
TOTAL DO CIRCULANTE   976.958  656.321      
     TOTAL DO CIRCULANTE   510.620  534.044 
NÃO CIRCULANTE NT 04        
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO   770.815  614.676  NÃO CIRCULANTE    
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO NT 04  434.736  114.826      
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04  (77.679)  (48.873)  RECEITA DIFERIDA NT.07  401.638  110.613 
         
ITANGIVEL NT 04  2.003  1.047  PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA NT 04  (435)  (209)  PATRIMÔNIO SOCIAL   693.132  537.301 
     SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO   501.008  155.831 
        
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE   1.129.440  681.467  TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL   1.194.139  693.132 
         
TOTAL ATIVO   2.106.398  1.337.788  TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   2.106.398  1.337.788 
AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE

RAQUEL DE CASTRO LEAL DOS SANTOS 
CRC-1SP071893/O-7 

PROJETO GENTE NOVA / C.N.P.J 54.129.002/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO NT. EXPLIC. 2013 2012

RECEITAS TOTAIS      NT.06  3.563.579  2.159.569 

ASSISTÊNCIA SOCIAL       3.563.579  2.159.569 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF      220.287  208.328 

RECEITAS PRÓPRIAS       -  2.292 
RECEITAS COM VOLUNTARIADO  -  1.493 
OUTRAS RECEITAS  -  792 
RECEITAS FINANCEIRAS NT.05  -  8 

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT.07  181.679  154.543 
FMDCA / EVENTUAIS  185  - 
FMAS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL  180.236  154.543 
FMAS CO FINANCIAMENTO FEDERAL  1.258  - 

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO    NT.08  38.608  51.494 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  38.608  51.494 

SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06-14 ANOS     1.672.973  939.523 

RECEITAS PRÓPRIAS       273.677  449.057 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES  218.388  409.960 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO  -  400 
RECEITAS COM VOLUNTARIADO  8.136  1.493 
OUTRAS RECEITAS  23.802  2.005 
RECEITAS FINANCEIRAS NT.05  23.351  35.199 

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS    446.464  166.512 
FUNDAÇÃO FEAC  182.136  166.512 
RECURSO PETROBRAS  264.328  - 

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT.07  803.056  272.461 
FMDCA / EVENTUAIS  41.043  31.888 
FMAS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL  619.320  234.216 
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS  (166)  (9.520)
MERENDA ESCOLAR  137.536  - 
PETI FEDERAL  2.813  3.610 
PETI MUNICIPAL  -  1.190 
APLICAÇÃO FINANCEIRA NT.05  2.511  11.076 

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO    NT.08  149.775  51.494 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  149.775  51.494 

SCFV ADOLESCENTES E JOVENS 15-24 ANOS     357.448  337.858 

RECEITAS PRÓPRIAS       669  2.284 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES  669  - 
RECEITAS COM VOLUNTARIADO  -  1.493 
OUTRAS RECEITAS  -  792 

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS    82.555  154.034 
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FUNDAÇÃO FEAC  82.555  154.034 

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS   200.166  130.046 
FMDCA / EVENTUAIS  358  - 
FMAS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL  98.830  25.028 
FMAS CO FINANCIAMENTO ESTADUAL  100.774  105.019 
APLICAÇÃO FINANCEIRA NT.05  204  - 

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO    NT.08  74.058  51.494 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  74.058  51.494 

PAEFI - FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - VIOLAÇÃO DIREITOS   450.817  328.265 

RECEITAS PRÓPRIAS       -  2.284 
RECEITAS COM VOLUNTARIADO  -  1.493 
OUTRAS RECEITAS  -  792 

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT.07  371.851  274.486 
FMDCA / EVENTUAIS  419  - 
FMAS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL  203.396  274.302 
FMAS CO FINANCIAMENTO FEDERAL  167.514  - 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT.05  521  184 

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO      78.965  51.494 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  78.965  51.494 

CENTRO DE CONVIVENCIA INCL. INTERGERACIONAIS    437.950  242.069 

RECEITAS PRÓPRIAS       1.617  2.311 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES  1.264  - 
RECEITAS COM VOLUNTARIADO  -  1.493 
OUTRAS RECEITAS  -  792 
RECEITAS FINANCEIRAS NT.05  353  26 

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT.07  346.167  188.264 
FMDCA / EVENTUAIS  456  - 
FMAS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL  254.529  94.721 
FMAS CO FINANCIAMENTO FEDERAL  91.181  93.543 

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO    NT.08  90.165  51.494 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  90.165  51.494 

SOCIO EDUCATIVO CRIANÇA E ADOLESCENTE 06 A 14 ANOS   393.502  74.064 

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS  NT.06  393.502  74.064 
INSTITUTO ROBERT BOSCH  280.352  - 
RECURSO EPTV  32.943  35.989 
RECURSO FUNDAÇÃO ABRINQ  80.207  - 
RECURSO PETROBRAS  -  2.074 
INSTITUTO IMACULADA  -  36.000 

SCFV - CENTRO DE CONVIVÊNCIA - PROJETO MARIA FLOR    30.602  29.462 

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS  NT.06  30.602  29.462 
INSTITUTO LOJAS RENNER  30.597  29.403 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS  5  59 

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS   NT.06  3.062.571  2.003.739 

ASSISTÊNCIA SOCIAL       3.062.571  2.003.739 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF      243.596  328.555 

RECURSOS PRÓPRIOS       61.917  174.012 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  20.132  89.529 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  1.151  3.199 
MANUTENÇÃO E REPAROS  31  10.016 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  1.996  19.774 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08  38.608  51.494 

RECURSOS TERCEIROS       181.679  154.543 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  121.284  98.677 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  10.811  17.284 
MANUTENÇÃO E REPAROS  43.635  35.842 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  5.950  2.740 

SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06-14 ANOS     1.458.537  797.998 

RECURSOS PRÓPRIOS       655.647  525.538 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  96.691  122.110 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  197.884  159.264 
MANUTENÇÃO E REPAROS  133.352  81.220 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  64.634  88.397 
IMPOSTOS E TAXAS  1.877  3.673 
DESPESAS FINANCEIRAS  11.435  19.380 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08  149.775  51.494 

RECURSOS TERCEIROS       802.890  272.461 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  593.412  248.662 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  189.698  8.830 
MANUTENÇÃO E REPAROS  6.563  5.640 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  13.218  9.329 
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SCFV ADOLESCENTES E JOVENS 15-24 ANOS     370.877  207.632 

RECURSOS PRÓPRIOS       170.711  77.586 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  88.529  23.927 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  852  120 
MANUTENÇÃO E REPAROS  3.228  1.493 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  4.044  553 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08  74.058  51.494 

RECURSOS TERCEIROS       200.166  130.046 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  158.219  125.162 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  23.333  - 
MANUTENÇÃO E REPAROS  10.490  - 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  8.125  4.885 

PAEFI - FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - VIOLAÇÃO DIREITOS   476.214  353.771 

RECURSOS PRÓPRIOS       104.362  79.284 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  17.281  20.027 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  1.247  - 
MANUTENÇÃO E REPAROS  2.580  7.449 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  4.289  130 
DESPESAS FINANCEIRAS  -  184 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08  78.965  51.494 

RECURSOS TERCEIROS       371.851  274.486 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  314.538  227.235 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  12.929  - 
MANUTENÇÃO E REPAROS  19.301  13.334 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  25.083  33.917 

CENTRO DE CONVIVENCIA INCL. INTERGERACIONAIS    488.372  296.007 

RECURSOS PRÓPRIOS       142.205  107.743 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  34.757  44.085 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  1.750  2.334 
MANUTENÇÃO E REPAROS  9.998  8.021 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  5.390  1.809 
DESPESAS FINANCEIRAS  144  - 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08  90.165  51.494 

RECURSOS TERCEIROS       346.167  188.264 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  265.875  133.726 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  30.252  24.048 
MANUTENÇÃO E REPAROS  34.791  21.010 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  15.249  9.481 

SCFV - CENTRO DE CONVIVÊNCIA - PROJETO MARIA FLOR    24.975  19.776 

RECURSOS TERCEIROS       24.975  19.776 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  8.198  7.274 
MANUTENÇÃO E REPAROS  14.846  11.952 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  1.930  496 
DESPESAS FINANCEIRAS  1  53 

SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO      501.008  155.831 
SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA RAQUEL DE CASTRO LEAL DOS SANTOS 
PRESIDENTE CRC 1SP071893/O-7

PROJETO GENTE NOVA / C.N.P.J 54.129.002/0001-04 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 PATRIMONIO 
SOCIAL OUTRAS RESERVAS AJUSTE DE AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL
SUPERÁVIT/DÉ-

FICIT
TOTAL DO PATRIMONIO 

LIQUIDO
SALDO INICIAIS EM 31.12.2012  537.301  -  -  155.831  693.132 
MOVIMENTO DO DO PERÍODO
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO  -  -  -  501.008  501.008 
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  -  -   -  - 
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO  155.831  -  -  (155.831)  - 
SALDOS FINAIS EM 31.12.2013  693.132  -  -  501.008  1.194.139 

SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA RAQUEL DE CASTRO LEAL DOS SANTOS 
 PRESIDENTE CRC-1SP071893/O-7 
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

PROJETO GENTE NOVA / C.N.P.J 54.129.002/0001-04
FLUXO DE CAIXA 

DESCRIÇÃO 2013 2012
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   
 RESULTADO DO EXERCÍCIO  501.008  155.831 
 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  29.031  49.083 
 DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER  21.333  (47.196)
 AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  (87.940)  (14.756)
 AUMENTO SUBVENÇÕES, CONVENIOS E PARCERIAS  215.517  - 
 AUMENTO EM FORNECEDORES  2.757  (2.265)
 AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA  13.284  (1.365)
 AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS  18.589  23.658 
 AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES  17.436  302.017 
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  731.015  465.006 
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  
COMPRAS DE IMOBILIZADO  (61.332)  (259.367)
INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO  (95.763)  - 
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INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO COM SUBVENÇÕES  (319.909)  - 
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  (477.004)  (259.367)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS  
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL  -  - 
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  19  - 
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO  19  - 
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES  254.031  205.638 
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO  559.512  353.874 
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO  813.542  559.512 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2013
I. CONTEXTO OPERACIONAL: 

NOTA 01
A entidade PROJETO GENTE NOVA – PROGEN CNPJ- 54.129.008/0001-04 é pessoa jurídica de direito privado, de fi ns não econômicos e sem fi ns lucrativos, 

tem como missão realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou 
projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.
NOTA 02

As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade 
com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 
2002, norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito 
de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.
II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS
NOTA 03
 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em 
ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão 
vencer após o termino do exercício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.

Os repasses fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de 
contas, são contabilizados em contas específi cas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específi cos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos 
próprios.
NOTA 04
 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações 
contábeis.

A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 1.129.439,68, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da 
provisão de depreciação realizada no ano de 2013.
 Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado 
está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO TAXA ANUAL DE 
DEPRECIAÇÃO

2013 2012

MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 94.396           67.144             
VEÍCULOS 20% 54.692           31.902             
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 169.097         169.097           
EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 5% 118.360         118.360           
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 94.841           88.596             
TERRENOS 0% 28.000           28.000             
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 10% 788                -                   
EQUIPAMENTOS MUSICAIS 10% 3.760             2.660               
BRINQUEDOS RECREATIVOS 10% 2.980             780                  
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO 0% 203.901         108.138           
TOTAL 770.815         614.676           

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (73.209)         (47.364)            

TOTAL IMOBILIZADO 697.606         567.312           

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO 

DESCRIÇÃO TAXA ANUAL DE 
DEPRECIAÇÃO

2013 2012

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 1.139             1.139               
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 14.235           14.235             
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO 0% 419.362         99.452             
TOTAL 434.736         114.826           

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (4.470)           (1.509)              

TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO 430.266         113.317           

INTANGÍVEL

DESCRIÇÃO
TAXA ANUAL DE 

DEPRECIAÇÃO 2013 2012

SOFTWARE 20% 2.003             1.047               

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (435)              (209)                 

TOTAL ITANGÍVEL 1.568             838                  

TOTAL GERAL 1.129.440      681.467           
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NOTA 05
 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base 
no regime de competência.
NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2013 a entidade recebeu as seguintes doações:
a) Pessoa Física:  R$ 946,00
b) Pessoa Jurídica:  R$ 219.374,44

III - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SE-
GREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Assistência Social e Educação Especial, na execução dos seguintes programas:
a) SCFV – Centro de Convivência;
b) PAIF – Programa de Atendimento Integral a Família;
c) Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos;
d) Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos;
e) Centro de Convivência Inclusões Intergeracionais.
f) PAEFI- Fam Criança e Adolescente Violação de Direitos 

Com um custo total no valor de R$ 3.062.571,14 que foram custeados da seguinte forma:
Fontes de Recursos Valor %

Subvenções Governamentais 1.899.683         62%
Devolução de Recursos (166)                 0%
Isenção de contribuições p/ Seguridade Social - Cota
Patronal 431.572            14%
Total de Recursos Públicos 2.331.090         76%
Convênio Fundação FEAC 264.691            9%
Recurso Petrobras 264.328            9%
Instituro Robert Bosch 280.352            9%
Recurso EPTV 32.943              1%
Recurso Fundação Abrinq 80.207              3%
Instituto Lojas Renner 30.597              1%
Recursos Próprios da Entidade 731.481            24%
Total 3.062.571         100%

1 – Assistência Social 
A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 67/13 através do Processo Administrativo n.º 12/10/48560 válido até 10/01/2014, sofrendo alterações com aditamento do 

termo de Convênio 20/13, 45/13 e 56/13, com Objeto de Cofi nanciamento para execução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio assistencial (is) que integra(m) 
o Sistema Único da Assistência Social do Município.

A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão 
Técnica em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 1.899.683,49, gerou receitas fi nanceiras no valor de R$ 3.236,09, 
benefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 431.572,39, efetuou uma devolução de recursos públicos de R$ 166,22 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 
728.245,39 perfazendo o custo total de R$ 3.062.571,14. A Entidade atendeu 1.346 usuários, com um custo per capita no valor de R$ 2.275,31 por ano.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

FMAS - 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

FMAS - 
SECRETARIA 

ESTADUAL  DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

FMAS - 
SECRETARIA 
FEDERAL DE 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

FMDCA - EVENTUAIS PETI FEDERAL MERENDA ESCOLAR 

ISENÇÃO DA 

COTA 

PATRONAL

TOTAL 

RECURSOS 

PÚBLICOS

RECURSOS 

PRÓPRIOS E 

FUNDAÇÃO 

FEAC

TOTAL GERAL

RECEITAS 1.356.145                  100.774                 259.954                   42.462                                 2.813                     137.536                                - 1.899.683        1.205.378           3.105.061                
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - - - - 431.572              431.572           - 431.572                   
APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.511                         204                        521                          - - - - 3.236               23.709                26.945                     
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 1.145.848                  60.587                   207.331                   39.501                                 60                          - - 1.453.327        257.389              1.710.716                
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 98.488                       22.455                   6.590                       - 1.954                     137.536                                - 267.023           211.081              478.104                   
MANUTENÇÃO E REPAROS 83.822                       10.170                   20.492                     - 295                        - - 114.779           164.035              278.814                   
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 30.331                       7.767                     26.062                     2.961                                   505                        - - 67.624             82.283                149.908                   
IMPOSTOS E TAXAS - - - - - - - - 1.877                  1.877                       
DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - - - 11.579                11.579                     
COTA PATRONAL - - - - - - 431.572              431.572           - 431.572                   
TOTAL DAS DESPESAS 1.358.490                  100.978                 260.475                   42.462                                 2.813                     137.536                                431.572              2.334.326        728.245              3.062.571                
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT 166                            - - - - - - 166                  500.841              501.008                   

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS
A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências 

contidas nas instruções 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.
NOTA 09 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL
 O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INS + RAT
+ TERCEIROS perfi zeram no ano de 2013 o valor de R$ 431.572,39 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

Competência  BC INSS  % INSS  Valor Isenção 
 JANEIRO  82.187 27,80% 22.848
 FEVEREIRO 96.806 27,80% 26.912
 MARÇO 96.636 27,80% 26.865
 ABRIL 97.022 27,80% 26.972
 MAIO 99.239 27,80% 27.589
 JUNHO 99.300 27,80% 27.605
 JULHO 110.230 27,80% 30.644
 AGOSTO 97.836 27,80% 27.198
 SETEMBRO 101.005 27,80% 28.079
 OUTUBRO 117.237 27,80% 32.592
 NOVEMBRO 136.022 27,80% 37.814
 DEZEMBRO 278.325 27,80% 77.374
 13. SALÁRIO 140.573 27,80% 39.079
 TOTAIS 1.552.418 431.572

SONIA SCHEFFER DE OLIVEIRA  RAQUEL DE CASTRO LEAL DOS SANTOS
PRESIDENTE  CRC-1SP071893/O-7 

 SORRI CAMPINAS   
SORRI CAMPINAS / C.N.P.J. 57.508.772/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

ATIVO NOTA EXPLICA-
TIVA 2013 2012  PASSIVO NOTA EXPLICA-

TIVA 2013 2012

CIRCULANTE     CIRCULANTE    
         
CAIXA NT 04  701  62  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NT 04  37.500  59.500 
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BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04  5.885  251  FORNECEDORES NT 04  286  
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04  38  9.427  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04  132.673  104.737 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05  15.879  -  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04  3.606  28.787 
     CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS    
CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS         
FUNDAÇÃO FEAC   29.307  26.050  FMDCA / EVENTUAIS NT.07  201  - 
FMAS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL   70.001  -  FMAS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT.07  85.624  - 
TOTAL DO CIRCULANTE   121.810  35.790  FUNDAÇÃO FEAC   29.641  50.050 
         
NÃO CIRCULANTE     TOTAL DO CIRCULANTE   289.532  243.075 
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO NT 04  252.235  267.252      
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04  (16.069)  (15.017)  NÃO CIRCULANTE   9.174  8.564 
     TRIBUTOS PARCELADOS   9.174  8.564 
     PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE   236.166  252.235  PATRIMÔNIO SOCIAL   36.386  30.213 
     AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR   -  - 
     SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO   22.884  6.173 
         
     TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL   59.270  36.386 
         
TOTAL ATIVO   357.977  288.025  TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   357.977  288.025 
AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA
PRESIDENTE

REGINALDO DONIZETE VALENTIM
 TC CRC 1SP250287/O- 0 

SORRI CAMPINAS / C.N.P.J. 57.508.772/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO NT. EXPLIC. 2013 2012

RECEITAS TOTAIS      NT.06  866.466  520.316 

ASSISTÊNCIA SOCIAL       866.466  - 

ST. PROG. DE ATEND. AS PESSOAS COM DEFICIENCIA    866.466  - 

RECEITAS PRÓPRIAS       235.913  - 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES  82.771  - 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO  96.618  - 
FESTAS  15.034  - 
FESTA DA PIZZA  760  - 
VOLUNTARIADO  8.136  - 
RECEITAS PATRIMONIAIS  320  - 
OUTRAS RECEITAS  31.567  - 
RECEITAS FINANCEIRAS NT.05  708  - 

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS    122.982  - 
FUNDAÇÃO FEAC  122.982  - 

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS   397.499  - 
FMDCA / EVENTUAIS  89.119  - 
FMAS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL  307.923  - 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT.05  457  - 

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO      110.071  - 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08  110.071  - 

EDUCAÇÃO        -  520.316 

EDUCAÇÃO ESPECIAL       -  520.316 

RECEITAS PRÓPRIAS       -  345.219 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES  -  92.174 
RECEITAS COM VOLUNTARIO  -  7.464 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO  -  199.865 
OUTRAS RECEITAS  -  23.071 
EVENTOS E PROMOÇÕES  -  22.063 
RECEITAS FINANCEIRAS  -  583 

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS    -  67.621 
FUNDAÇÃO FEAC  -  67.621 

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS   -  36.983 
FMDCA / EVENTUAIS  -  36.983 

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO      -  70.493 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  -  70.493 

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS   NT.06  843.581  514.143 

ASSISTÊNCIA SOCIAL       843.581  - 
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ST. PROG. DE ATEND. AS PESSOAS COM DEFICIENCIA    843.581  - 

RECURSOS PRÓPRIOS       446.082  - 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  244.279  - 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  15.221  - 
MANUTENÇÃO E REPAROS  38.331  - 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  31.030  - 
IMPOSTOS E TAXAS  23  - 
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS  7.127  - 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  110.071  - 

RECURSOS TERCEIROS       397.499  - 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  251.669  - 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  39.189  - 
MANUTENÇÃO E REPAROS  97.632  - 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  9.010 

EDUCAÇÃO        -  514.143 

EDUCAÇÃO ESPECIAL       -  514.143 

RECURSOS PRÓPRIOS       -  477.160 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  -  255.174 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  -  32.013 
MANUTENÇÃO E REPAROS  -  43.645 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  -  60.148 
IMPOSTOS E TAXAS  -  1.528 
DESPESAS FINANCEIRAS  -  14.159 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  -  70.493 

RECURSOS TERCEIROS       -  36.983 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  -  36.983 

SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO      22.884  6.173 
GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA REGINALDO DONIZETE VALENTIM
PRESIDENTE TC CRC 1SP250287/O- 0

SORRI CAMPINAS / C.N.P.J. 57.508.772/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 PATRIMONIO 
SOCIAL

OUTRAS RESER-
VAS

AJUSTE DE AVALIA-
ÇÃO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT/
DÉFICIT

TOTAL DO PATRIMONIO 
LIQUIDO

SALDO INICIAIS EM 31.12.2012  30.213  -  -  6.173  36.386 
MOVIMENTO DO DO PERÍODO      
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO  -  -  -  22.884  22.884 
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  -  -  -  -  - 
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO  6.173  -  -  (6.173)  - 
SALDOS FINAIS EM 31.12.2013  36.386  -  -  22.884  59.270 
 GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA REGINALDO DONIZETE VALENTIM
 PRESIDENTE TC CRC 1SP250287/O-0
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

SORRI CAMPINAS / C.N.P.J. 57.508.772/0001-56
FLUXO DE CAIXA 

DESCRIÇÃO 2013 2012
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   
 RESULTADO DO EXERCÍCIO  22.884,18  6.173,08 
 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  16.069,00  15.016,88 
 RESULTADO NA VENDA DE ATIVO PERMANENTE  -  - 
 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  -  - 
 AUMENTO EM CONTAS A RECEBER  (73.258,00)  (6.512,57)
 AUMENTO DE ESTOQUES  -  - 
 AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  -  - 
 AUMENTO DE SUBVENÇÕES/ CONVENIOS E PARCERIAS  65.416,10  - 
 AUMENTO EM FORNECEDORES  286,02  - 
 DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA  (25.181,09)  (15.605,19)
 AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS  27.936,00  2.812,64 
 AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES  610,23  22.191,67 
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  34.762,44  24.076,51 
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  
COMPRAS DE IMOBILIZADO  -  (15.776,00)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS  -  - 
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO  -  - 
INVESTIMENTOS NO DIFERIDO  -  - 
RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO PERMANENTE  -  - 
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  -  (15.776,00)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS  
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL  -  - 
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  (22.000,00)  - 
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO  (22.000,00)  - 
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES  12.762,44  8.300,51 
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5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO  9.740,14  1.439,63 
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO  22.502,58  9.740,14 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2013
I. CONTEXTO OPERACIONAL: 
NOTA 01

SORRI CAMPINAS, CNPJ 57.508.772/0001-56, é pessoa jurídica de direito privado, de fi ns não econômicos e sem fi ns lucrativos, tem como missão realizar oferta 
da realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e con-
cessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.
NOTA 02

As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade 
com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 
2002, norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos.

 Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito 
de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS
NOTA 03
 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em 
ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão 
vencer após o termino do exercício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.

Os fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, 
são contabilizados em conta específi ca no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

 As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específi co de receita e despesas, segregadas dos recursos 
próprios.
NOTA 04
 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações 
contábeis.

A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 236.166,34, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da 
provisão de depreciação realizada no ano de 2013.

Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado 
está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO
TAXA ANUAL DE 

DEPRECIAÇÃO 2013 2012

MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 11.623       12.915       
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 26.864       29.849       
EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 4% 198.632     206.908     
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 15.115       17.579       

-            
TOTAL 252.235     267.252     

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (16.069)     (15.017)     

236.166     252.235     
NOTA 05
 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base 
no regime de competência.

NOTA 06
A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2013 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física: R$ 44.717,00 
b) Pessoa Jurídica: R$ 38.053,80

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SE-
GREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

 Atuou na área de Assistência, com o programa de Educação Especial com um custo total no valor de R$ 843.581,39 que foram custeados da seguinte forma:
Fontes de Recursos Valor %

Subvenções Governamentais 397.499            47%
Isenção de contribuições p/ Seguridade Social - Cota
Patronal 110.071            13%
Total de Recursos Públicos 507.570            60%
Convênio Fundação FEAC 122.982            15%
Recursos Próprios da Entidade 213.029            25%
Total 843.581            100%

1 – Assistência Social
A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 123/13 através do Processo Administrativo n.º 12/10/48720 válido até 10/01/2014, Adicionalmente fi rmou Termo de 

Convênio Nº 226/2013 através do Processo Administrativo nº 13/10/34978 valido até 31/01/2014, com Objeto de Cofi nanciamento para execução de serviço(s), programa, 
projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município.

A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão 
Técnica em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Govername ntais no valor de R$ 397.042,13, que gerou uma receita fi nanceira no valor de R$ 457,04, 
e benefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 110.071,21, e utilizou recursos próprios no valor de R$ 336.011,01, perfazendo o custo total de R$ 843.581,39. A 
Entidade atendeu 117 usuários, com um custo per capita no valor de R$ 7.210,10 por ano.
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DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

FMAS - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMDCA - EVENTUAIS

ISENÇÃO DA COTA 

PATRONAL

TOTAL RECURSOS 

PÚBLICOS

RECURSOS PRÓPRIOS 

E FUNDAÇÃO FEAC
TOTAL GERAL

RECEITAS 307.923                                89.119                                  -                                       397.042                                358.188                                755.230                   
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO -                                       -                                       110.071                                110.071                                -                                       110.071                   
APLICAÇÃO FINANCEIRA 445                                       12                                         -                                       457                                       708                                       1.165                       
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 212.367                                39.302                                  -                                       251.669                                244.279                                495.947                   
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 15.106                                  24.083                                  -                                       39.189                                  15.221                                  54.410                     
MANUTENÇÃO E REPAROS 74.381                                  23.251                                  -                                       97.632                                  38.331                                  135.963                   
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.514                                    2.496                                    -                                       9.010                                    31.030                                  40.040                     
IMPOSTOS E TAXAS -                                       -                                       -                                       -                                       23                                         23                            
DESPESAS FINANCEIRAS -                                       -                                       -                                       -                                       7.127                                    7.127                       
COTA PATRONAL -                                       -                                       110.071                                110.071                                110.071                   
TOTAL DAS DESPESAS 308.368                                89.131                                  110.071                                507.570                                336.011                                843.581                   
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT -                                       -                                       -                                       -                                       22.884                                  22.884                     

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS
 A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências 
contidas nas instruções 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.
NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL
 O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfi zeram no ano de 2013 o valor de R$ 
110.071,21 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Educação Especial.

Competência  BC INSS  % INSS  Valor Isenção 
 JANEIRO  20.996 27,80% 5.837
 FEVEREIRO 21.959 27,80% 6.105
 MARÇO 22.987 27,80% 6.390
 ABRIL 23.076 27,80% 6.415
 MAIO 27.079 27,80% 7.528
 JUNHO 24.307 27,80% 6.757
 JULHO 24.193 27,80% 6.726
 AGOSTO 24.193 27,80% 6.726
 SETEMBRO 27.154 27,80% 7.549
 OUTUBRO 45.829 27,80% 12.740
 NOVEMBRO 51.163 27,80% 14.223
 DEZEMBRO 51.049 27,80% 14.192
 13. SALÁRIO 31.955 27,80% 8.883
 TOTAIS 395.940 110.071

GUILHERME ANDRADE LEME DA ROCHA REGINALDO DONIZETE VALENTIM
Presidente CRC 1SP250287/O-0

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PORTADORES DE AIDS ESPERANÇA E VIDA
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PORTADORES DE AIDS ESPERANÇA E VIDA / C.N.P.J. 67.991.521/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
ATIVO 2013 2012 PASSIVO 2013 2012
CIRCULANTE CIRCULANTE  
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  21.501  115.961 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  -  104.527 
CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS FORNECEDORES  7.073  10.922 
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL  -  30.000 CONTAS A PAGAR  -  5.300 
FUNDAÇÃO FEAC  13.573  12.515 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  96.386  110.830 
ADIANTAMENTOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  152.648  87.698 
OUTROS VALORES A RECEBER  42.228  36.592 CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS  
TOTAL DO CIRCULANTE  77.301  195.068 FUNDAÇÃO FEAC  12.393  11.335 
 CO-FINACIMENTO MUNICIPAL  19.044  30.000 
NÃO CIRCULANTE TOTAL DO CIRCULANTE  287.544  360.613 
 NÃO CIRCULANTE  
IMOBILIZADO  940.342  935.481 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO  914.790  914.790 PATRIMÔNIO SOCIAL  1.684.725  1.580.210 
 AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR  136.738  - 
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE  1.855.131  1.850.270 SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO  (176.575)  104.515 
 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL  1.644.888  1.684.725 
TOTAL ATIVO  1.932.432  2.045.338  TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  1.932.432  2.045.338 

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 
RECEITAS 2013 2012 DESPESAS 2013 2012
RECEITAS PRÓPRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL  

DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES  1.227.590  1.307.144 APOIO AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO NA REDE DE 
SAÚDE  1.767.416  1.652.044 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO  100.651  - SERV. DE ACOLHIMENTO INST. PARA PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA  376.956  30.000 

OUTRAS RECEITAS  29.609  3.574 TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL  2.144.371  1.682.044 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS  3.548  2.471  
PARCERIAS COM ENT. SEM FINS LUCRATIVOS TOTAL DAS DESPESAS  2.144.371  1.682.044 
CONVÊNIO FUNDAÇÃO FEAC  40.816  40.792 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO/(-) DEFICIT DO EXERCICIO  (176.575)  104.515 

TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS  1.402.214  1.353.981 AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS  

  
RECEITAS DO PODER PÚBLICO  
CO-FINANCIAMENTO/CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES  
FMAS - SMCAIS - MUNICIPAL  376.956  264.074  
TOTAL DE CO-FINANCIAMENTO/CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES  376.956  264.074 ROBERTO GERALDO DA SILVA  
 PRESIDENTE  
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO  
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ISENÇÃO COTA PATRONAL  188.627  168.504  
  
TOTAL DAS RECEITAS DO PODER PÚBLICO  565.582  432.578 FABIANO DA SILVA  
TOTAL RECEITAS  1.967.796  1.786.559  TC - CRC - 1SP 263375/O-2  
       

LAR TERNURA
LAR TERNURA / CNJP 49.637.556/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

ATIVO NOTA EX-
PLICATIVA 2013 2012 PASSIVO NOTA EXPLI-

CATIVA 2013 2012

CIRCULANTE     CIRCULANTE    
         
CAIXA NT 04  321  342  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04  24.740  7.292 
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04  1.985  254  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04  2.372  1.849 
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04  4.568  448     
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO NT 05  41.857  23.868  CONTAS A PAGAR   
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05  5.068  20.279  TELEFONE E INTERNET NT 04  300  - 
     CHEQUES Á COMPENSAR NT 04  177  - 
CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS        
FUNDAÇÃO FEAC   17.170  14.569  CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS    
     SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NT.07  32.177  5.866 
DESPESAS ANTECIPADAS     FUNDAÇÃO FEAC   18.506  14.462 
PRÊMIOS DE SEGUROS   54  -      
     TOTAL DO CIRCULANTE   78.273  29.468 
TOTAL DO CIRCULANTE   71.024  59.760      
         
NÃO CIRCULANTE         
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO NT 04  257.438  269.274  PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04  (11.557)  (11.836) PATRIMÔNIO SOCIAL   287.729  293.518 
     AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR   -  7.267 
     SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO   (49.098)  (13.056)
         
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE   245.881  257.438  TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL   238.632  287.729 
         
TOTAL ATIVO   316.904  317.198  TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   316.904  317.198 
AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PEDRO ANTUNES NEGRÃO 

PRESIDENTE 

JOSE CARLOS RODRIGUES 
 TC CRC 1SP043119/O-0 

LAR TERNURA - CNJP 49.637.556/0001-82
 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2013 2012

RECEITAS TOTAIS       510.073  369.746 

EDUCAÇÃO       510.073  369.746 

EDUCAÇÃO INFANTIL      510.073  369.746 

RECEITAS PRÓPRIAS      129.096  69.336 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES  83.419  22.542 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO  29.526  29.514 
FESTAS  6.455  7.835 
RECEITAS COM VOLUNTARIADO  8.136  7.464 
RECEITAS PATRIMONIAIS  -  50 
OUTRAS RECEITAS  89  431 
RECEITAS FINANCEIRAS  1.472  1.500 

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS   56.054  55.134 
FUNDAÇÃO FEAC  56.054  55.134 

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS  249.258  189.742 
FMDCA / EVENTUAIS  5.176  - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  242.283  195.883 
( - ) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS  -  (7.685)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS  1.799  1.544 

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO     75.666  55.535 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  75.666  55.535 

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS    559.171  382.802 

EDUCAÇÃO       559.171  382.802 

EDUCAÇÃO INFANTIL      559.171  382.802 

RECURSOS PRÓPRIOS      309.913  193.060 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  103.919  77.812 
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MATERIAIS E SUPRIMENTOS  67.504  5.636 
MANUTENÇÃO E REPAROS  20.633  17.888 
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  30.301  24.828 
IMPOSTOS E TAXAS  9.295  9.203 
DESPESAS FINANCEIRAS  2.596  2.159 
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO  75.666  55.535 

RECURSOS TERCEIROS      249.258  189.742 
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS  235.398  172.076 
MATERIAIS E SUPRIMENTOS  12.625  17.016 
MANUTENÇÃO E REPAROS  1.235  650 

SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO     (49.098)  (13.056)

LAR TERNURA /  CNJP 49.637.556/0001-82 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 PATRIMONIO SOCIAL AJUSTE DO EXERCICIO 
ANTERIOR

AJUSTE DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT TOTAL DO PATRIMONIO 

LIQUIDO
SALDO INICIAIS EM 31.12.2012  293.518  7.267  -  (13.056)  287.729 
MOVIMENTO DO DO PERÍODO
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO  -  -  -  (49.098)  (49.098)
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR  7.267  -  -  -  - 
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE 
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO  (13.056)  -  -  13.056  - 

SALDOS FINAIS EM 31.12.2013  287.729  7.267  -  (49.098)  238.632 
 PEDRO ANTUNES NEGRÃO JOSE CARLOS RODRIGUES
 PRESIDENTE TC CRC 1SP043119/O-0
OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

LAR TERNURA /  CNJP 49.637.556/0001-82
FLUXO DE CAIXA 

DESCRIÇÃO 2013 2012
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   
 RESULTADO DO EXERCÍCIO  (49.098)  (13.056)
 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  11.557  11.836 
 RESULTADO NA VENDA DE ATIVO PERMANENTE  -  - 
 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  -  19 
 AUMENTO EM CONTAS A RECEBER  (2.602)  14.436 
 AUMENTO DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS  30.356  (10.097)
 AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  (54)  - 
 AUMENTO EM FORNECEDORES   - 
 AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA  524  479 
 AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS  17.448  1.422 
 AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES  477  - 
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  8.608  5.039 
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  
COMPRAS DE IMOBILIZADO  -  (2.088)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS  -  - 
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO  -  - 
INVESTIMENTOS NO DIFERIDO  -  - 
RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO PERMANENTE  -  - 
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  -  (2.088)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS  - 
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL  -  - 
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  -  - 
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO  -  - 
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES  8.608  2.951 
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO  45.191  42.240 
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO  53.799  45.191 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2013
I. CONTEXTO OPERACIONAL: 
NOTA 01
 A Entidade Lar Ternura, CNPJ 49.637.556/0001-82, é pessoa jurídica de direito privado, de fi ns não econômicos e sem fi ns lucrativos, tem como missão oferta 
da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos 
pelo MEC. 
NOTA 02

As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade 
com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 
2002, norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos.

  Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na 12.868/2013 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação 
para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.
II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS
NOTA 03
 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em 
ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão 
vencer após o termino do exercício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.

Os repasses fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de 
contas, são contabilizados em contas específi cas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específi cos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos 
próprios.
NOTA 04
 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações 
contábeis.
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A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 245.880,69, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da 
provisão de depreciação realizada no ano de 2013.
 Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado 
está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO
TAXA ANUAL DE 

DEPRECIAÇÃO 2013 2012

MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 10.366             11.518       
TERRENOS 0% 25.000             25.000       
BRINQUEDOS RECRIATIVOS 10% 2.700               3.000         
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 5.532               6.456         
EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 5% 211.200           220.000     
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 399                  499            
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 20% 2.240               2.800         
TOTAL 257.438           269.274     

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (11.557)            (11.836)     

245.881           257.438     
NOTA 05
 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base 
no regime de competência.

NOTA 06
A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2013 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física: R$ 6.173,00 
b) Pessoa Jurídica: R$ 77.246,28

IV- DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO EM GRATUIDADE NO SERVIÇO EXECUTADO PELA ENTIDADE
 A entidade atuou exclusivamente na área da Educação, através da oferta gratuita da educação infantil, modalidade da Educação Básica.
 Conforme disposto pelo Decreto 7.237/2010, art. 26 “As entidades de educação que prestem serviços integralmente gratuitos, sem a cobrança de anuidades ou se-
mestralidades, deverão adotar e observar os critérios de seleção e as proporções previstas na Seção II do Capítulo II da Lei no 12.101, de 2009, considerando-se o número total 
de alunos matriculados.” Considerando posteriores alterações a Lei 12.868/2013.
 Os critérios de seleção bem como as proporções preconizadas pela Lei e Decreto supracitados para efeitos de concessão da bolsa integral de estudos, estão descritas 
no Plano de Atendimento da entidade.
 A entidade recebeu no ano de 2013 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Publico, e atuou exclusivamente na área de Educação, na execução de Serviços de: 

(a) Educação Infantil.
 Com um custo total no valor de R$ 559.170,94 que foram custeados da seguinte forma:

Fontes de Recursos Valor %
Subvenções Governamentais 249.258            45%
Isenção de contribuições p/ Seguridade Social  - Cota Patronal 75.666              14%
Total de Recursos Públicos 324.924            58%
Convênio Fundação FEAC 56.054              10%
Recursos Próprios da Entidade 178.194            32%
Total 559.171            100%

1 – Educação Infantil
 A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 09/13 através do Processo Administrativo n.º 12/10/48884 válido até 31/01/2014, com Objeto de Execução de programas 
complementares de Educação Infantil a serem desenvolvidos pela entidade, conforme Projeto Pedagógico elaborado de acordo com a Resolução específi ca da SME publicada 
anualmente no Diário Ofi cial do Município.
 Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 247.458,50, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita 
fi nanceira de R$ 1.799,44 que também foi aplicada ao programa de Educação Infantil, benefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 75.665,74 e utilizou recursos 
próprios no valor de R$ 234.247,44, perfazendo o custo total de R$ 559.171,12. A Entidade atendeu 80 crianças, com um custo per capita no valor de R$ 6.989,64 por ano.
 Todos os recursos provenientes das subvenções governamentais foram aplicados para a execução da Educação Infantil, conforme relatório de atividades 2013.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO
FMDCA - EVENTUAIS

ISENÇÃO DA COTA 

PATRONAL

TOTAL RECURSOS 

PÚBLICOS

RECURSOS PRÓPRIOS 

E FUNDAÇÃO FEAC
TOTAL GERAL

RECEITAS 242.283                                5.176                                    -                                       247.459                                183.678                                431.136                   

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO -                                       -                                       75.666                                  75.666                                  -                                       75.666                     

APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.799                                    -                                       -                                       1.799                                    1.472                                    3.271                       

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 230.222                                5.176                                    -                                       235.398                                103.919                                339.317                
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 12.625                                  -                                       12.625                                  67.504                                  80.129                   
MANUTENÇÃO E REPAROS 1.235                                    -                                       -                                       1.235                                    20.633                                  21.868                   
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO -                                       -                                       -                                       -                                       30.301                                  30.301                   
IMPOSTOS E TAXAS -                                       -                                       -                                       -                                       9.295                                    9.295                     
DESPESAS FINANCEIRAS -                                       -                                       -                                       -                                       2.596                                    2.596                     
COTA PATRONAL -                                       -                                       75.666                                  75.666                                  75.666                   
TOTAL DAS DESPESAS 244.082                                5.176                                    75.666                                  324.924                                234.247                                559.171                
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT -                                       -                                       -                                       -                                       (49.098)                                (49.098)                    
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NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS
 A Entidade prestou contas aos Órgãos Convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências 
contidas nas instruções 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.
NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

 O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfi zeram no ano de 2013 o valor de R$ 
75.665,74 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Educação.

Competência  BC INSS  % INSS  Valor Isenção 
 JANEIRO  18.862 26,8% 5.055
 FEVEREIRO 19.523 26,8% 5.232
 MARÇO 19.907 26,8% 5.335
 ABRIL 19.476 26,8% 5.220
 MAIO 24.457 26,8% 6.554
 JUNHO 22.716 26,8% 6.088
 JULHO 22.541 26,8% 6.041
 AGOSTO 21.810 26,8% 5.845
 SETEMBRO 22.340 26,8% 5.987
 OUTUBRO 22.890 26,8% 6.134
 NOVEMBRO 22.870 26,8% 6.129
 DEZEMBRO 24.798 26,8% 6.646
 13. SALÁRIO 20.146 26,8% 5.399
 TOTAIS 282.335 75.666

PEDRO ANTUNES NEGRÃO   JOSÉ CARLOS RODRIGUES
Presidente  TC - CRC 1SP043119/O-0
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