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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 Em 30 de Novembro de 2012 

  Protocolado n.º 12/10/44.627 PG - Interessada: Secretaria Municipal de Saúde
 DESPACHO:
1 - Nos exatos termos das manifestações precedentes, da solicitação e das justifi cati-
vas apresentadas pela Secretaria de Saúde, bem como dos pareceres da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos lançados às fl s. 877 a 883, 884 a 886 e 888 que, respectivamente, 
elucidam e justifi cam o pedido, autorizo seja reconhecido o débito apontado.
2 - Assim, defi ro seja liquidado o valor devido, no importe indicado de R$ 3.558.391,18 
(Três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e um reais e 
dezoito centavos), a título de indenização, em favor da empresa Roche Diagnóstica 
Brasil Ltda., referente à locação de Sistema de Automação Total, para realização de 
exames de imunoquímica do Laboratório Municipal, com fornecimento de reagentes 
e todos os materiais de suporte à realização destes exames, após esgotado o saldo 
contratual e encerrada a vigência do contrato, no período de 10/10/2011 a 30/05/2012, 
na forma indicada.
3 - À Secretaria de Saúde, para as providências de emissão do competente empenho.
4 - Na sequência, à Secretaria Municipal de Finanças, para as devidas providências, 
quitando o valor devido, devendo a benefi ciária por ocasião da liquidação, fi rmar ter-
mo de quitação integral (plena e irrevogável),consoante disposto no Código Civil, na 
forma do modelo acostado à fl . 887.
5 - Após, à Secretaria de Saúde para anotações e demais providências, e na sequência, 
ao DPDI/SMAJ para apuração de eventuais responsabilidades funcionais, nos termos 
da Ordem de Serviço n.º 610/02. 

 PEDRO SERAFIM 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO SR. 
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 

 Em 30 de Novembro de 2012 
  Protocolo: 2009/10/38011 
 Interessado: Departamento de Informatização - DEINFO  
 Referente: Contrato 140/2009 - Prestação de Serviços de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação - TIC. 
À vista dos pareceres de fl s.988 a 998 da Secretaria Municipal de Administração, que 
indica a ausência de impedimento legal, AUTORIZO:
1) O reajuste de 5,45% ( cinco virgula quarenta e cinco por cento), nos exatos ter-
mos do Parecer Técnico do Sr. Economista da Secretaria Municipal de Administração 
-SMA, juntado às fl s. 988 a 997;
2) A despesa complementar decorrente do valor reajustado, a partir de 04/11/2012 é 
de R$ 1.950.865,36 (hum milhão, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e sessen-
ta e cinco reais e trinta e seis centavos) para serviços na modalidade contínuo e R$ 
981.282,88 (novecentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e 
oito centavos) para serviços na modalidade sob demanda;
3) À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para demais providencias.  
 

 ALCIDES MAMIZUKA 
 SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

 NOTIFICAÇÕES DIVERSAS 
 Despacho da Sra. Diretora  

 Em virtude da notificação postal do(a) RECLAMADO(A)/ autuado (a) ter res-
tado infrutífera, fica este(a) notificado(a) para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar 
ciência da Decisão da Sra. Diretora. 

PROCESSO NATUREZA RECLAMADA

2008/2078 AUTO DE INFRAÇÃO BARREIROS & PAREDES DROGARIA

2005/1561 AUTO DE INFRAÇÃO TEMPO COM. DE VEÍCULOS E SERV.

2008/2261 AUTO DE INFRAÇÃO RICARDO MENDES G. DE MIRANDA

2008/2190 AUTO DE INFRAÇÃO AUXILIUM COM. DE VEÍCULOS

2008/2630 AUTO DE INFRAÇÃO SOSTENUTO LIVRARIA INSTRUMENTAL

2007/2300 AUTO DE INFRAÇÃO RWRV COM. DE VEÍCULOS LTDA

2007/2424 AUTO DE INFRAÇÃO RED MIX MAGAZINE LTDA EPP

2007/2872 AUTO DE INFRAÇÃO ODILA SOUZA LUCIO EPP

2009/883 AUTO DE INFRAÇÃO IRMÃOS GUIMARÃES LTDA 

2008/2100 AUTO DE INFRAÇÃO VALDEMIR ANTONIO POLVERE ME

2008/2109 AUTO DE INFRAÇÃO JARAGUÁ BRASIL DROGARIA LTDA

2007/2573 AUTO DE INFRAÇÃO A. F. COELHO LTDA-PANIF. BELA VISTA

2007/2545 AUTO DE INFRAÇÃO A. F. COELHO LTDA-PANIF. BELA VISTA

2008/2368 AUTO DE INFRAÇÃO MANTOVA VEÍCULOS LTDA 

2007/2593 AUTO DE INFRAÇÃO CEZAR DONIZETE GUERRA ME 

2009/724 AUTO DE INFRAÇÃO KMS COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

2011/393 AUTO DE INFRAÇÃO CARREFOUR COM. E IND.

2008/2180 AUTO DE INFRAÇÃO CHAGAS NASCIMENTO COM. CONFECÇÃO

2005/3357 AUTO DE INFRAÇÃO BAR DO PACHOLA

2008/2345 AUTO DE INFRAÇÃO SUPERMERCADO BARÃO LTDA

2010/457 AUTO DE INFRAÇÃO SID SIGNS SUPRIMENTOS COMUNICAÇÃO

2009/957 AUTO DE INFRAÇÃO HOT BEACH COM. DE CONFECÇÕES

2008/2080 AUTO DE INFRAÇÃO DROGARIA GONÇALVES SALTO LTDA

2006/6860 AUTO DE INFRAÇÃO J.K. DE MORAES

2007/2446 AUTO DE INFRAÇÃO REAL FÁCIL INTERMEDIAÇÕES DE CRÉDITO

2008/2339 AUTO DE INFRAÇÃO ARGENTINO COELHO AUTOMÓVEIS 

2008/2623 AUTO DE INFRAÇÃO CARREFOUR COM. E IND.

2008/2536 AUTO DE INFRAÇÃO CARREFOUR COM. E IND.

2007/2206 AUTO DE INFRAÇÃO ALPHA MOTORS MULTIMARCAS

2007/2898 AUTO DE INFRAÇÃO CERONI & CERONI LTDA

2008/2422 AUTO DE INFRAÇÃO NAVARRO E PITON RESTAURANTE 

2007/2197 AUTO DE INFRAÇÃO M.A. MERCEARIA DE MODAS 

2007/2271 AUTO DE INFRAÇÃO G. B. BITTENCOURT ME 

2008/2127 AUTO DE INFRAÇÃO L. G. FERRARI ÓPTICA ME

2008/2312 AUTO DE INFRAÇÃO L. L. R. COM. DE COLCHÕES

2009/1254 AUTO DE INFRAÇÃO MARY C. M. HILAL EPP

2007/2899 AUTO DE INFRAÇÃO SUMMER VEÍCULOS

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA

2006/2809 RAQUEL PODIAN TIZZEI KUNITOSHI & ISHIKAWA TELECOMUNIC.

2006/2652 VANESSA CRISTINA RAMOS NET COBRANÇAS LTDA 

2006/3014 GRAZIELLE JULIO BARRETO SIEMENS 

2006/2865 ONOFRE VILELA DA ROCHA SIEMENS BENK

2006/2934 THOMAS ERIC SOUTTEN CELLTEK ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

2008/0011 LAURA PEREIRA DOS SANTOS COVENAC

2007/10525 MARTA TOGNI FERREIRA LOJA DOS COLCHÕES

2007/11166 GIOVANA MARIA R. PETERLINI ATUAL MÓVEIS

2007/11787 ABRAIM VIEIRA SOBRAL EMBRACON

2007/8370 ROGERIO FLAMARION A. FREITAS ITACRED FINANCEIRA

2007/10867 PETRUSCIA FARIA S. LIMA ATUAL MÓVEIS

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA RECLAMADA2

2007/11609 ELAINE ABRUCEZZ ATUAL MÓVEIS

2007/11372 HEIDE CRISTINA RAIMUNDO MICRO VIP

2004/1504 BELINO PLINIO WALTER RUGGIERO SUPERMERC. 
DALBEN

HSBC ADM. DE 
CARTÕES

2006/2535 SHEILA ROBERTA FABRO BERTOLINI NET SÃO CARLOS

2006/3316 VLADEMIR BARÃO PACCI ALBERT SABIN

2006/3063 LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA KOLUMBUS

2006/4981 NEUZA FERREIRA DA SILVA DESIGN MÓVEIS
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EXPEDIENTE
O Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) 

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

 
CONTEÚDO

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

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

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

 
ACERVO

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

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

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

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

 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

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

contate a IMA, no endereço abaixo.
 

IMPRENSA OFICIAL
Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica: 

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

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

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

 Em virtude da notificação postal do (a) RECLAMANTE ter restado infrutífera, 
fica este(a) notificado(a) para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar ciência da decisão 
da Sra. Diretora. 

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA RECLAMADA2

2007/11609 ELAINE ABRUCEZZ ATUAL MÓVEIS

2007/11372 HEIDE CRISTINA RAIMUNDO MICRO VIP

2004/1504 BELINO PLINIO WALTER RUGGIERO SUPERMERC. DALBEN HSBC ADM. DE 
CARTÕES

2006/2535 SHEILA ROBERTA FABRO BERTOLINI NET SÃO CARLOS

2006/3316 VLADEMIR BARÃO PACCI ALBERT SABIN

2006/3063 LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA KOLUMBUS

2006/4981 NEUZA FERREIRA DA SILVA DESIGN MÓVEIS

 Em virtude da notificação postal   do(a) RECLAMANTE ter restado infrutífera fica 
este(a) notificado(a) para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos a cerca 
da proposta de acordo, sob pena de extinção e arquivamento da reclamação.  
PROCESSO: 46/2011 ADM
RECLAMANTE: CLAUDINEI DA SILVA
RECLAMADA: CPFL

PROCESSO: 367/2012 ADM
RECLAMANTE: TATIANE DA SILVA ALVES
RECLAMADA: CPFL

PROCESSO: 1871/2012 ADM
RECLAMANTE: RENATA DE OLIVEIRA DUTRA
RECLAMADA: TELEFONICA

PROCESSO: 224/2012 ADM
RECLAMANTE: CLAUDIO MARCIO G. ALVES
RECLAMADA: PRINTMAQ. INFORMÁTICA

 Em virtude da notificação postal do (a) RECLAMANTE ter restado infrutífera, 
fica este(a) notificado(a) para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar ciência da decisão 
da Sra. Diretora. 
PROCESSO: 81/2012 ADM
RECLAMANTE: VANESSA SACCHI DIAS
RECLAMADA: AUSTRIA EMPREENDIMENTOS E PDG

 Em virtude da notificação postal do(a) RECLAMADO(A)/ autuado (a) ter res-
tado infrutífera, fica este(a) notificado(a) para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar 
ciência da Decisão da Sra. Diretora. 
PROCESSO: 81/2012 ADM
RECLAMANTE: VANESSA SACCHI DIAS
RECLAMADA: AUSTRIA EMPREENDIMENTOS 

 Em virtude da notificação postal   do(a) RECLAMANTE ter restado infrutífera 
fica este(a) notificado(a) para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, 
sob pena de extinção e arquivamento da reclamação.  
PROCESSO: 119/2009 ADM
RECLAMANTE: ORIVALDO FRANCISCO DA SILVA
RECLAMADA: ITAU CARTÕES

PROCESSO: 1388/2012 ADM
RECLAMANTE: HELIO RIBEIRO FERREIRA
RECLAMADA: BANCO BONSUCESSO

PROCESSO: 2436/2012 ADM
RECLAMANTE: CELIA DONIZETTI DE SOUZA
RECLAMADA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCESSO: 2496/2012 ADM
RECLAMANTE: CELINA PEREIR DA SILVA
RECLAMADA: CASAS BAHIA

ERRATA EDITAL PUBLICADO EM 30/11/2012
ONDE SE LÊ: Em virtude da notifi cação postal do(a) RECLAMADO(A)/ autuado 
(a) ter restado infrutífera, fi ca este(a) notifi cado(a) para, no prazo de 30 (dez) dias, 
tomar ciência da Decisão.
LEIA SE: Em virtude da notifi cação postal do(a) RECLAMADO(A)/ autuado (a) ter 
restado infrutífera, fi ca este(a) notifi cado(a) para, no prazo de 30 (trinta) dias, tomar 
ciência da Decisão.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 VIVIANE CARVALHO DE M. BELMONT 

 Diretora Do Departamento De Proteção Ao Consumidor 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA 

 Apresentação de Documentos 
 Prot.  07 10 10763  - e anexos - Interessada:  Riwenda Construções e Negócios Imobili-
ários Ltda  - Cod. Cartográfi co:  3442.23.52.0001.00000  - A Interessada fi ca notifi cada 
nos termos dos art. 13, 21 a 23 e 63 da Lei Municipal 13.104/07, IN-DRI 01/03 e Decre-
to Municipal 16.274/08, para apresentar no prazo de 15 dias, mediante protocolo junto 
a esta Prefeitura Municipal, na Av. Anchieta, 200, Campinas-SP, via Protocolo Geral 
- térreo, solicitando juntada ao protocolado acima para prosseguimento das solicitações, 
o seguinte: cópias simples das fi chas de matrículas atualizadas dos lotes das quadras 
A (lotes 01 a 04), B (lotes 01 e 02), E (lotes 01 a 07) e F (lotes 01 a 12) constantes na 
aprovação de loteamento sob prot. nº 2000/40971 referente ao Pqe. Residencial Caiapó.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 ALEXANDRE A. KÜPPER CARDOSO 

 Agente Fiscal Tributário - Matr. 38080-6 - CSFI-DRI-GP 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo: 10/10/33155 
 Interessado: Urcino Gonçalves Pereira 
 Assunto: Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com art. 3º e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  determino  seja retifi -

cadoo lançamento do ITBI constituído através da GER nº 184078, de 09/02/10, para 
fazer constar corretamente o código do imóvel, a base de cálculo e o valor do imposto 
devido, certifi cando-se o interessado das correções efetuadas. Consubstanciado nas 
disposições dos arts. 42 e 44 da Lei nº 13.104/07,  reconheço o direito ao crédito 
de 60,7166 UFIC,  oriundo do pagamento a maior do ITBI devido pela transmissão 
do imóvel objeto da GER nº 184078, de 09/02/10, ora retifi cada,  cuja repetição do 
indébito tributário fica condicionada  à inexistência de débitos em nome do sujeito 
passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei nº 13.104/07.  Remeto os 
autos  ao DCCA/GP para providências quanto à repetição do indébito tributário, nos 
termos dos arts. 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar comuni-
cado quanto aos procedimentos subsequentes.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos 
Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas disposições do 
art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/44791, anexo ao principal nº 10/10/46139 
 Interessado: Glaucio José Ferreira 
 Assunto: Aproveitamento de Crédito 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com art. 3º, da Lei nº 13.104/07,  autorizo o aproveitamento  dos valores 
recolhidos a título de ITBI através da GER nº 372468, de 30/10/12, no montante de 
R$ 15.377,35 e do Bloqueto nº 107416261, de 07/11/12, no montante de 4.742,64 para 
abatimento do valor do débito oriundo do lançamento do ITBI constituído através do 
AIIM nº 000897/2012, de 19/09/12, no montante de R$ 20.089,12, tendo em vista 
que se referem ao mesmo fato gerador, incidindo os encargos legais sobre eventual 
diferença apurada após abatimento de cada um dos valores.

 Protocolo: 11/03/19283 
 Requerente: Bartira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 
 Assunto: Compensação/Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07  indefiro  o pedido 
de compensação ou restituição da importância paga em duplicidade a título de ITBI, 
tendo em vista que a interessada não instruiu o requerimento com os documentos ne-
cessários à análise do pedido e não atendeu a notifi cação para saneamento dos autos, 
consubstanciado nas disposições dos arts. 13 e 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.104/07.  Dei-
xo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial disciplinado pelo art. 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/01428 
 Requerente: Suely Ferreira Santos 
 Assunto: Compensação/Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07  indefiro  o pedido de 
restituição/compensação da importância recolhida a título de ITBI através da GER nº 
160877, tendo em vista que a interessada não instruiu o requerimento com os docu-
mentos necessários à análise do pedido e não atendeu a notifi cação para saneamento 
dos autos, consubstanciado nas disposições dos arts. 13 e 63, §§ 1º e 2º, 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 disciplinado 
pelo art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/08687 
 Requerente: TNG Incorporadora, Construtora e Empreendimentos Ltda. 
 Assunto: Solicitação de Correção de Guia Eletrônica de Recolhimento do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07  indefiro  o pedido de 
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retifi cação da GER nº 304872, de 30/01/12, tendo em vista que a interessada não instruiu 
o requerimento com os documentos necessários à análise do pedido e não atendeu a no-
tifi cação para saneamento dos autos, consubstanciado nas disposições dos arts. 13 e 63, 
§§ 1º e 2º, 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 
disciplinado pelo art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/04208 
 Interessado: 2º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07  indefiro  o pedido de 
transferência do valor de R$ 303,58 pago através da GER nº 301984 para a GER nº 
301977, tendo em vista que o interessado não instruiu o requerimento com os docu-
mentos necessários à comprovação do alegado e não atendeu a notifi cação para sanea-
mento dos autos, consubstanciado nas disposições dos arts. 13 e 63, §§ 1º e 2º, 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 disciplinado 
pelo art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/22893 
 Requerente: Meirelles Engenharia e Participações Ltda. 
 Assunto: Reconhecimento Administrativo da Não incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as determinações do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reconheço a 
não-incidên  cia do ITBI  pela lavratura do instrumento de transmissão dos imóveis 
cadastrados pelos cartográfi cos nº 3421.43.64.0306.01051, 3421.43.64.0306.01108, 
3421.43.64.0306.01109 e 3421.43.64.0306.01120 1, incorporados ao patrimônio de 
pessoa jurídica em realização de capital,  sob condição resolutória  de que nos três 
primeiros anos seguintes à data da aquisição não tenha a empresa adquirente atividade 
preponderante de compra, venda ou locação de bens imóveis ou direitos relativos à 
sua aquisição, ou arrendamento mercantil, em conformidade com as disposições do 
artigo 5º, inciso I e artigo 6º,  caput  e § 1º, da Lei Municipal nº 12.391/05.  Deixo de 
recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não 
se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 
13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolado: 12/10/11920 
 Interessado: MAISA MARTELLA STORTI 
 Assunto: IPTU - Área de Preservação Ambiental 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3244.14.22.0148.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  defiro o pedido de isenção da 
área de preservação ambiental permanente de 262,76m²  do imóvel de código car-
tográfi co nº  3244.14.22.0148.00000, com a redução proporcional do IPTU e da 
Taxa de Coleta de Lixo para os exercícios de 2013 a 2016 , nos termos do artigo 4º, 
V, da Lei nº 11.111/01, regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08. Deixo de recorrerà 
Junta de Recursos Tributários, visto que o presente litígio não se enquadra nas dispo-
sições no artigo 74 da Lei 13.104/07.
    
     Protocolo: 12/10/35843 
 Interessado: Rosângela de Assis 
 Assunto: Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente, atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com art. 3º e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubstanciado nas 
disposições dos arts. 42 e 44 da Lei nº 13.104/07,  reconheço o direito ao crédito de 
957,8544 UFIC,  oriundo do pagamento a maior do ITBI devido pela transmissão da 
parte ideal de 50% do imóvel objeto da GER nº 336902, de 27/04/12, retifi cada em 
16/08/12,  cuja repetição do indébito tributário fica condicionada  à inexistência de 
débitos em nome do sujeito passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei 
nº 13.104/07.  Remeto os autos  ao DCCA/GP para providências quanto à repetição do 
indébito tributário, nos termos dos arts. 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interes-
sado aguardar comunicado quanto aos procedimentos subsequentes.  Deixo de recorrer  
à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra 
nas disposições do art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/23735 e 12/10/47331 
 Interessado: Stefano Aggio Dutra 
 Assunto: Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com art. 3º e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  determino  o cance-
lamento do lançamento do ITBI constituído através da GER nº 285914, de 13/10/11, 
por restar comprovado que a transação imobiliária relacionada na referida GER não 
foi realizada. Consubstanciado nas disposições dos arts. 42 e 44 da Lei nº 13.104/07, 
 reconheço o direito ao crédito de 1.400,7142 UFIC,  em face do cancelamento do 
lançamento do ITBI constituído pela GER nº 285914, de 13/10/11,  cuja repetição do 
indébito tributário fica condicionada  à inexistência de débitos em nome do sujeito 
passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei nº 13.104/07.  Remeto os 
autos  ao DCCA/GP para providências quanto à repetição do indébito tributário, nos 
termos dos arts. 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar comuni-
cado quanto aos procedimentos subsequentes.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos 
Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas disposições do 
art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/45554 
 Interessado: André Pelegrini Barbosa 
 Assunto: Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente, atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com art. 3º e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubstanciado nas 
disposições dos arts. 42 e 44 da Lei nº 13.104/07,  reconheço o direito ao crédito de 
702,6364 UFIC,  oriundo do pagamento a maior do ITBI devido pela transmissão do 
imóvel objeto da GER nº 354825, de 05/10/12, retifi cada em 23/10/12,  cuja repetição 
do indébito tributário fica condicionada  à inexistência de débitos em nome do sujei-
to passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei nº 13.104/07.  Remeto 
os autos  ao DCCA/GP para providências quanto à repetição do indébito tributário, nos 
termos dos arts. 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar comuni-
cado quanto aos procedimentos subsequentes.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos 
Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas disposições do 
art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/41010 
 Requerente: Rio Bravo Construções Ltda. 
 Assunto: Reconhecimento Administrativo da Não incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as determinações do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reconheço 
a não-incidên  cia do ITBI  pela lavratura do instrumento de transmissão do imóvel 
cadastrado pelo cartográfi co nº 3214.13.86.0415.00000, incorporado ao patrimônio 
de pessoa jurídica em realização de capital,  sob condição resolutória  de que nos três 
primeiros anos seguintes à data da aquisição não tenha a empresa adquirente atividade 
preponderante de compra, venda ou locação de bens imóveis ou direitos relativos à 
sua aquisição, ou arrendamento mercantil, em conformidade com as disposições do 
artigo 5º, inciso I e artigo 6º,  caput  e § 1º, da Lei Municipal nº 12.391/05.  Deixo de 
recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não 
se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 
13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/48500 
 Interessado: MFC Participações Societárias Ltda. 
 Assunto: Reconhecimento Administrativo da Não incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as determinações do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reconheço a não 
incidência do ITBI  pela lavratura do instrumento de transmissão do imóvel cadas-
trado pelo cartográfi co nº 3232.33.87.0341.00000 por se tratar de imóvel incorporado 
ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,  sob condição resolutória 
 de que nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à data da aquisição do 
imóvel não tenha a empresa adquirente atividade preponderante de compra, venda 
ou locação de bens imóveis ou direitos relativos à sua aquisição, ou arrendamento 
mercantil, consubstanciado nas disposições do art. 5º, I, e art. 6º,  caput  e § 2º, da Lei 
12.391/05.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a 
presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido 
pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/45838 
 Interessado: Craque Neto 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Assunto: Reconhecimento Administrativo da Não incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  indefiro  o pedido 
de reconhecimento da não incidência do ITBI pela lavratura do instrumento de trans-
missão do imóvel identifi cado por Lote 14 da Quadra F do Loteamento Residencial 
Jaquari - Distrito de Sousas, registrado no 4º CRI pela matrícula nº 5.090, incorporado 
ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, tendo em vista que a empre-
sa adquirente do bem tem por objeto social atividade relacionada exclusivamente com 
a administração de bens próprios, incorrendo no impedimento da análise da atividade 
preponderante determinado pelo § 4º do artigo 6º, combinado com o inciso I do art. 5º, 
ambos da Lei nº 12.391/05.  Determino  seja constituído o crédito tributário devido pela 
lavratura do instrumento de transmissão dos referidos imóveis datado de 24/07/12, nos 
termos da Lei nº 12.391/05.  Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo 
em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial 
estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolado: 12/10/40669 
 Interessado: MARIANA BORGES SIMOES 
 Assunto: Isenção do IPTU (50%) - Obras Licenciadas 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 4313.21.28.0085.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  defiro o pedido de isenção do 
IPTU para os exercícios de 2013 e 2014 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 4313.21.28.0085.00000 , na condição de imóvel classifi cado como territorial, com obra 
iniciada e em andamento devidamente licenciada, de acordo com a cópia anexada da 
planta aprovada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, para construção na categoria 
residencial unifamiliar horizontal, nos termos do artigo 4º, XII, da Lei nº 11.111/01 al-
terada pela Lei 13.893/10. Deixo de recorrerà Junta de Recursos Tributários, visto que o 
presente litígio não se enquadra nas disposições no artigo 74 da Lei 13.104/07.
    
     Protocolado: 12/10/34038 
 Interessado: LUCIANO DE OLIVEIRA RAMOS 
 Assunto: Isenção do IPTU (50%) - Obras Licenciadas 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3452.33.05.0077.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  defiro o pedido de isenção do 
IPTU para os exercícios de 2013 e 2014 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3452.33.05.0077.00000 , na condição de imóvel classifi cado como territorial, com obra 
iniciada e em andamento devidamente licenciada, de acordo com a cópia anexada da 
planta aprovada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, para construção na categoria 
residencial unifamiliar horizontal, nos termos do artigo 4º, XII, da Lei nº 11.111/01 al-
terada pela Lei 13.893/10. Deixo de recorrerà Junta de Recursos Tributários, visto que o 
presente litígio não se enquadra nas disposições no artigo 74 da Lei 13.104/07.
    
     Protocolo nº: 04/10/42913 
Interessado:   MARISA MARTINS CARVALHO
Assunto:   Compensação/restituição de créditos tributários
Imóvel: Código cartográfico nº   3421.51.45.0839.00000 
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-
mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 
e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição 
dos créditos tributários de IPTU/Taxas do exercício de 2003 emissão 09/2003, relati-
vo ao imóvel de código cartográfi co nº  3421.51.45.0839.00000 , visto que a alegação 
da requerente de que pagou como territorial não procede, pois, de acordo com os os 
registros do cadastro imobiliário para este lançamento, foi considerado a área cons-
truída, embora o lançamento tenha sido com incorreções, classifi cado como territorial 
por erro na migração do sistema, sendo providenciada a correção para o lançamento 
de 2003, de acordo com o protocolado de nº 1966/24625, com área construída e na 
classifi cação predial, corretamente nos termos da Lei nº 11.111/01 e alterações. 
 
Protocolo nº:   03/10/33998 
Interessado:   LIX INDUSTRIAL E CONSTRUÇÕES LTDA
Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
Imóvel: Código cartográfico de nº   3421.51.10.0276.00000 (042.002.016-03) 
Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-
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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  6.641,5416 UFIC,  decorrente 
do recolhimento do IPTU/Taxas do exercício de 2002, relativo ao imóvel de código 
cartográfi co nº  3421.51.10.0276.00000,  classifi cado como territorial, não compensado 
na reemissão efetuada como predial,nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, 
acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 e artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, 
remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-
servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado 
aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta 
de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências 
dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

 Protocolo nº: 02/10/20209 
Interessado:   NABOR FERNANDO DECHICHI
Assunto:   Compensação/restituição de créditos tributários
Imóvel: Código cartográfico nº   3421.42.84.0339.00000
  ERRATA
Retificação da publicação no DOM de   12/11/2012 
 ONDE SE LÊ : " Protocolo nº 10/10/20209 "
 LEIA-SE : " Protocolo nº  02/10/20209  " 

 Protocolo nº: 2000/63335 
Interessado:   JOSÉ GONZAGA SOUZA
Assunto:   Compensação/restituição de créditos tributários
Imóvel: Código cartográfico nº   3261.21.54.0093.01001 
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-
mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 
70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição dos 
créditos tributários de IPTU/Taxas dos exercícios de 1994 e 1995, relativo ao imóvel 
de código cartográfi co nº  3261.21.54.0093.01001 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do 
artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado 
através do DOM na data de 11/09/2012, fl s.26, a apresentar a documentação necessá-
ria para a comprovação da qualifi cação junto aos autos e das cópias das matrículas dos 
imóveis, não sendo cumprido até a presente data.

 Protocolo nº: 1999/60/1555 
Interessado:   ANTONIO CARLOS DE CAMPOS ELIAS
Assunto:   Compensação/restituição de créditos tributários
Imóvel: Código cartográfico nº   3232.14.43.0063.00000 
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-
mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 
e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição 
dos créditos tributários de IPTU/Taxas dos exercícios de 1996 e 1997, relativo ao 
imóvel de código cartográfi co nº  3232.14.43.0063.00000 , nos termos do artigo 13 e 
do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente 
notifi cado através do DOM na data de 28/09/2012, fl s.22, a apresentar a documentação 
necessária para a comprovação da qualifi cação junto aos autos, não sendo cumprido 
até a presente data.

 Protocolo nº: 1999/75257 
Interessado:   MOHSEEN ISMAIL HATIA
Assunto:   Compensação/restituição de créditos tributários
Imóvel: Código cartográfico nº   3422.54.20.0434.00000 
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-
mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 
70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição dos 
créditos tributários de IPTU/Taxas do exercício de 2000, relativo ao imóvel de código 
cartográfi co nº  3422.54.20.0434.00000 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 
da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através 
do DOM na data de 28/09/2012, fl s.38, a apresentar a documentação necessária para a 
comprovação da qualifi cação junto aos autos, não sendo cumprido até a presente data.

 Protocolo nº: 1993/26250 
Interessado:   ANTONIO RAFFUL
Assunto:   Compensação/restituição de créditos tributários
Imóvel: Código cartográfico nº   3423.53.96.0147.01001 
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-
mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 
70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição dos 
créditos tributários de IPTU/Taxas do exercício de 1993, relativo ao imóvel de código 
cartográfi co nº  3423.53.96.0147.01001 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 
da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através 
do DOM na data de 02/10/2012, fl s.75, a apresentar a documentação necessária para a 
comprovação da qualifi cação junto aos autos, não sendo cumprido até a presente data.

 Protocolo nº: 2009/10/01000 anexos 09/10/1001, 09/03/4663, 09/10/9780, 09/10/9781, 
10/10/2742, 10/10/2743, 10/10/2744, 10/03/4691, 11/03/5479, 12/03/4711
Interessado:   José Carlos Blaauw Junior/B. A. Exportação e Empreendimentos 
Imobiliários Ltda
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários
C.Cart.:   3421.53.86.0435.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo 
aos dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro o 
pedido de revisão dos lançamentos do IPTU, exercícios de 2003 a 2007(reemis-
são novembro/2008), 2008(reemissão novembro/2008), 2009 a 2012,  posto que o 
interessado, embora notifi cado não apresentou o desdobramento do condomínio em 
unidades autônomas registrada no ofício competente, e verifi cado a situação de fato, 
constatou-se que o imóvel não possui divisão de salas nos pavimentos, conforme vis-
toria de 23/09/2008 e parecer fi scal extraídos do protocolo de aprovação de plantas nº 
62101/93, comprovantes anexos às folhas 271 a 347, portanto não atende aos disposi-
tivos do artigo 21 e os §§ 2º e 7º, mantendo-se os lançamentos englobados, nos termos 
do artigo 2º e tabela VI, da Lei 9927/98, alterada pela Lei 10.400/99 e I.N. 001/2004 
e dos artigos 17, 18, 18C e tabela VII do anexo I, da Lei 11111/2001, alterada pelas 
Leis 12176/04, 12445/05 e 13209/07.  Quanto às alegações de que os lançamentos 
em epígrafe não atendem aos requisitos do artigo 142 do CTN,  verifi ca-se nos 
demonstrativos dos lançamentos inclusos nos autos, que os mesmos contêm todos os 
elementos constitutivos do crédito tributário, estando identifi cado o sujeito passivo, 
determinada a matéria tributável e calculado o montante devido.
 Em relação à reclamação de inconstitucionalidade dos lançamentos das Taxas de 
Lixo e de Sinistro , deixo de me pronunciar, nos termos do art. 88 da Lei 13.104/07, 

remetendo-as ao foro competente.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 
Protocolo:   2007/10/29527
Interessado:   Nair Aparecida de Lima
C.Cart.:  3361.52.75.0091.01001
Assunto:  Cancelamento de débitos - Contribuição de Melhoria 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo aos artigos 3º, 66 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/2007,  autorizo o cancelamento  do lançamento e débitos 
da Contribuição de Melhoria-Pavimentação, relativo ao imóvel código cartográfi co nº 
3361.52.75.0091.01001 correspondentes aos exercícios de 1998 a 2001, visto que (o)
a contribuinte foi optante ao plano comunitário e realizou os pagamentos de despe-
sas das obras, diretamente à empresa BEC Biolchini Engenharia e Construção Ltda, 
conforme documentos às folhas 03 a 44 e demais informações constante dos autos. 
 
Protocolo nº   06/10/7457
Interessado:   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
Assunto:  Revisão de Tributos Imobiliários
Código Cartográfico: 3432.51.81.0172.01001  
 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, nos elementos 
acostados aos autos e em atendimento ao disposto no artigo 4º c/c os artigos 68,70 e 
85 da Lei Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do pedido de imuni-
dade/cancelamento do IPTU do exercício de 2006, relativo ao imóvel codifica-
do sob nº  3432.51.81.0172.01001 , tendo em vista a decisão contida no protocolado 
nº41773/99, publicada em 12/11/2005, em que foi cancelado os lançamentos do IPTU 
desde o exercício de 1991, devido ao reconhecimento da imunidade para o imóvel em 
questão, atendendo ao disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal. 
 
   Protocolado: nº 04/05/2295
Interessado:   RONALD GIAROLA
Assunto:   Compensação/restituição de tributos imobiliários
Imóveis de códigos cartográficos: nº   3232.42.58.0990.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e 
 85  da Lei Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do presente processo , 
em face  d  a perda do objeto,  pelo fato da solicitação do requerente ter sido atendida, 
visto que o lançamento no qual os valores deveriam ser compensados  foi cancelado , 
alem do fato de não ter havido recolhimento, relativamente ao imóvel de código car-
tográfi co nº  3232.42.58.0990.01001,  conforme consta dos registros do conta corrente 
fi scal fl s. 08 e 09, nada mais restando a providenciar.

 Protocolo nº: 04/05/1240 
Interessado:   BARÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Assunto:   Compensação/restituição de IPTU/Taxas
Imóvel: Código Cartográfico nº   3234.53.53.0293.00000 
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.,  autorizo o 
direito ao crédito tributário  apurado no montante total de  3.118,7737 UFIC , pro-
cedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas como territorialdo exercício de 
 2004 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº  3234.53.53.0293.00000,  que foi 
subdividido em  unidades autônomas , com reemissão no exercício de  2004 , sem a de-
dução/compensação (proporcional) dos recolhimentos efetuados, nos termos do artigo 
23, § 2º da Lei nº 11.111/01 e alterações, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 
e regulamentada pelo Decreto nº 15.358/05, observadas as disposições dos artigos 45 
a 51 da Lei nº 16.274/08, devendo o interessado aguardar ser comunicado das provi-
dências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito 
à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 
4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

 Protocolo nº: 03/10/67710 
Interessado:   JOÃO ALVES DE PAIVA NETO
Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
Imóvel: Código cartográfico de nº   3412.43.41.0384.01001 (055.085.120-02) 
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.,  reconhe-
ço o direito ao crédito tributário  apurado no montante de  428,2708 UFIC,  decor-
rente do recolhimento de 06 parcelas do IPTU/Taxas do exercício de 2002, emissão 
01/2002, que não foram deduzidas/compensadas na reemissão do lançamento ocorri-
da em 02/2002, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº  3412.43.41.0384.01001 
(055.085.120-02),  nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo 
artigo 25 da Lei nº 12.445/05 e artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos 
ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as dispo-
sições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser 
comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 
4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

 Protocolo nº: 03/10/57037 
Interessado:   ROSEMEIRE SOLIANI
Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
Imóvel: Código cartográfico nº   3441.21.94.0001.01027 (042.062.059-02) 
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.,  indefiro o 
pedido  de restituição/compensação do valor correspondente aos 9 % de desconto não 
concedido em cota única no lançamento do exercício de 2003, relativo ao imóvel de 
código cartográfi co nº  3441.21.94.0001.01027 (042.062.059-02),  nos termos do artigo 
7º, § 3º da Lei nº 9.927/98, vez que o pagamento em cota única era permitido ao con-
tribuinte que estivesse em dia com os pagamentos dos tributos com o erário em relação 
ao imóvel objeto do lançamento, que se deu regularmente nos termos do artigo 23, § 
2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada 
pelo Decreto nº 16.274/08.
 
Protocolo nº:   03/10/22754
Interessado:   RICHARD FERREIRA
Assunto:   Compensação/restituição de IPTU/Taxas
Imóvel de Código de contribuinte nº   055.024.956- 03 (cartográfico 
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3444.41.39.0202.00000)
 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e 
 85  da Lei Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do presente processo , 
em face  da perda do objeto,  pois, a solicitação foi atendida conforme publicação 
no DOM de 20/01/2010, com o reconhecimento ao crédito tributário no montante de 
 523,8744 UFIC , dos recolhimentos efetuados das parcelas 01/11 a 11/11 do IPTU/
Taxas de 2002, referente ao imóvel de código nº 055.024.956- 03, o qual possuía uma 
área de 305,00 m², e que foi desmembrado, em dois lotes respectivamente com as áre-
as de 150,25 m², para o imóvel de código  055.089.665- 03 , correspondente a 49,26 % 
acarretando no montante de  258,0605 UFIC  e, para o imóvel de código  055.089.666-
03 , e com a área de 154,75 m², correspondente a 50,74 % da área total, acarretando 
no montante de  265,8139 UFIC , de acordo com as fl s. 16 e 17, cuja autorização da 
compensação pelo DCCA se deu através da publicação no DOM de 17/06/2010, fl s. 
18, nada mais restando a ser providenciado.

 Protocolo nº: 02/10/21273 
Interessado:   ALINA MARIA LEONE
Assunto:   Compensação/restituição de créditos tributários
Imóvel: Código de cartográfico nº   3421.33.62.0310.01001 
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-
mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 
70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição dos 
créditos tributários de IPTU/Taxas dos exercícios de 1999 a 2001, relativo ao imóvel 
de código cartográfi co nº  3421.33.62.0310.01001 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do 
artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que a requerente foi regularmente notifi cada 
através do DOM, conforme publicação datada de 28/09/2012, fl s. 09, a apresentar a 
documentação necessária para a comprovação da qualifi cação/legitimidade processu-
al, não sendo cumprido até a presente data.

 Protocolo nº: 2002/37647 
Interessado:   RENATO PIOLA FILHO
Assunto:   Compensação/restituição de créditos tributários
Imóvel: Código de cartográfico nº   3232.51.47.0046.01001 
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-
mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 
70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição dos 
créditos tributários de IPTU/Taxas dos exercícios de 2000 a 2002, relativo ao imóvel 
de código cartográfi co nº  3232.51.47.0046.01001 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do 
artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado 
através do DOM, conforme publicação datada de 27/09/2012, fl s. 10, a apresentar a 
documentação necessária para a comprovação da qualifi cação/legitimidade processu-
al e dos comprovantes de recolhimentos do IPTU/Taxas de 2000 a 2002, não sendo 
cumprido até a presente data.
 
Protocolo nº:   2001/76450 
Interessado:   OSWALDO BORGHI FILHO
Assunto:   Compensação/restituição de créditos tributários
Imóvel: Código de cartográfico nº   3421.51.30.0126.01017 
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-
mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 
70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido , de compensação/restituição dos 
créditos tributários de IPTU/Taxas dos exercícios de 2000 e 2001, relativo ao imóvel 
de código cartográfi co nº  3421.51.30.0126.01017 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do 
artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado 
através do DOM, conforme publicação datada de 02/10/2012, fl s. 37, a apresentar a 
documentação necessária para a comprovação da qualifi cação/legitimidade processu-
al, não sendo cumprido até a presente data.

 Protocolo nº: 01/89/808 
Interessado:   FLAVIO CARLOS DO NASCIMENTO
Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
Imóvel: Código cartográfico nº   3423.12.15.0622.01040 (042.106.652- 02) 
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 crédito tributário  apurado no montante de  6,6483 UFIC , relativo ao imóvel de 
código cartográfi co nº  3423.12.15.0622.01040 (042.106.652- 02),  procedente do des-
conto de 9 %, conforme artigo 7º, da Lei nº 9.927/98, não reconhecido/deduzido, no 
lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2001, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei 
nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 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 Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra 
nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
 
Protocolo nº:   04/05/1821 
Interessado:   RENATO LUIS CHAVES GAGLIARDI
Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
Imóvel: Código cartográfico de nº   3263.12.05.0373.01001  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elemen-
tos acostados aos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e 
 85  da Lei Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do presente processo , 
em face da  perda do objeto,  visto que a solicitação do requerente já foi atendida, em 
relação ao imóvel de código cartográfi co nº  3263.12.05.0373.01001 , pois, através do 
protocolado de nº 04/05/1789, foi efetuada a compensação/dedução das parcelas de 
01/11 a 10/11 e reduzida a parcela 11/11, do IPTU/Taxas do lançamento de 2004 como 
territorial, na reemissão efetuada em 11/2004, nada mais restando a providenciar.

 Protocolo nº: 04/10/848 
Interessado:   CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HANNOVER TOWER
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
Imóvel: Código contribuinte nº   042.006.307- 03 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elemen-
tos acostados nos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 4º, 68 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07,  deixo de conhecer  do pedido de revisão do lançamento do 
IPTU/Taxas e de compensação de créditos tributários, relativo ao imóvel de código de 
contribuinte nº  042.006.307- 03,  por encontrar-se  exaurido na esfera administrativa, 
 nos termos do artigo 83, inciso I da Lei nº 13.104/07, tendo em vista que na data de 
16/09/2002, através do protocolado nº 02/10/1243, foi solicitada a juntada da procuração 

relativa aos protocolados nº 2002/2695 e 2002/2696, cuja decisão publicada no DOM de 
 12/12/2003 , foi de indeferimento, vez que os mesmos já haviam sido decididos.
 
Protocolo nº:   04/10/847 
Interessado:   CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA DEI FIORI
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
Imóvel: Código contribuinte nº   042.096.261- 03 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elemen-
tos acostados nos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 4º, 68 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07,  deixo de conhecer  do pedido de revisão do lançamento do 
IPTU/Taxas e de compensação de créditos tributários, relativo ao imóvel de código de 
contribuinte nº  042.096.261- 03,  por encontrar-se  exaurido na esfera administrati-
va,  nos termos do artigo 83, inciso I da Lei nº 13.104/07, tendo em vista que na data de 
16/09/2002, através do protocolado nº 02/10/1337, foi solicitada a juntada da procura-
ção relativa aos protocolados nº 2002/2699, 2002/2700, 2002/2701 e 2002/2702, cuja 
decisão publicada no DOM de  12/12/2003 , foi de indeferimento, vez que os mesmos 
já haviam sido decididos.

 Protocolo nº: 04/10/5191 
Interessado:   ANGELA MARIA MARTINS E OUTROS
Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
Imóvel: Código Cartográfico nº   3412.64.64.0021.01036 (042.109.594- 02) 
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.,  indefiro 
o pedido de  compensação/restituição do IPTU/Taxas dos exercícios de  2000, 2001 
e 2002,  visto quea decisão contida no protocolado de nº 2000/10268, publicada no 
DOM de 31/10/2000, fl s.15, de deferimento do pedido de revisão do IPTU/Taxas a 
partir do exercício de 2000 para a alteração da classifi cação do imóvel do tipo/pa-
drão/subpadrão, não gerou nenhum crédito favorável ao contribuinte, relativamente 
ao imóvel de código cartográfi co nº  3412.64.64.0021.01036 (042.109.594- 02),  nos 
termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01 e alterações, acrescido pelo artigo 25 da 
Lei nº 12.445/05 e Decreto nº 16.274/08.
 
Protocolado: nº   04/10/10710 e anexo 05/10/27735
Interessado:   DINA BARBOSA DE ARAÚJO 
Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
Imóveis de Códigos cartográficos: nº   3252.22.69.0139.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elemen-
tos acostados aos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e  85  
da Lei Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do presente processo , em 
face da  perda do objeto,  visto que de acordo com as informações cadastrais, o imóvel 
de código cartográfi co nº  3252.22.69.0139.01001  (lote 011- UNIF), foi cancelado no 
exercício de 2000, em razão da subdivisão do lote, originando os lotes de códigos 
cartográfi cos nº 3252.22.69.0139.01001 (lote 11-A) com a área de 857,50 m² e o de nº 
5352.22.69.0164.00000 (lote 11- SUB) com área de 447,50 m², sendo que através do 
protocolado nº 2001/17363, publicado no DOM de 24/08/2011, foi autorizado a com-
pensação do crédito de 1.196,2934 UFIC, decorrente do IPTU/Taxas de 2000, emissão 
em 01/2000, do imóvel codifi cado sob nº 3252.22.69.0139.01001 (lote 011- UNIF), 
conforme fl s. 27 e 28, não deduzidos/compensados na emissão dos lançamentos dos 
imóveis originados em 12/2000, nada mais restando a providenciar.

 Protocolado: nº 04/10/15012
Interessado:   CATARINA NADIR BURATTO 
Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
Imóveis de Códigos cartográficos: nº   3234.61.76.0325.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais ele-
mentos acostados aos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 
70 e  85  da Lei Municipal nº 13.104/07,  fica prejudicada a análise do presente pro-
cesso , em face da  perda do objeto do pedido,  pois a presente solicitação foi aten-
dida através do protocolado de nº 2000/11195, tendo em vista que o valor recolhido 
para o exercício de 2003, emissão 01/2003, relativo ao imóvel de código cartográfi -
co nº 3234.61.76.0325.01001 (lote 20) que foi cancelado, em substituição à reemis-
são efetuada em 09/2004 em razão da subdivisão, cujo crédito apurado foi utilizado 
para compensar o lançamento retroativo do IPTU/Taxas, exercícios de 2001 a 2003, 
para os imóveis originados de códigos nº 3234.61.76.0320.01001 (lote 20-A) e de nº 
3234.61.76.0351.01001 (lote 20- MOD), conforme consta dos registros cadastrais fl s. 
24 a 26, nada mais restando a ser providenciado.
 
Protocolo nº:   04/10/46607 
Interessado:   DENISE AUGUSTO GALATI ARAÚJO
Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
Imóvel: Código Cartográfico nº   4311.51.61.0353.01001 (091.399.000- 02) 
Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-
tivos 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.,  indefiro o pedido 
de  compensação/restituição do IPTU/Taxas dos exercícios de  2000 e 2001,  relativo ao 
imóvel de código cartográfi co nº  4311.51.61.0353.01001 (091.399.000- 02),  por falta de 
amparo legal, haja vista a decisão contida no protocolado de nº 02/2006/06, publicada 
no DOM de 13/08/2004, fl s.21, que deferiu o pedido de revisão do IPTU/Taxas para 
os exercícios de 2000, 2001 e 2002, não abrangendo portanto, os exercícios anteriores.

 Protocolo nº: 04/10/60952 
Interessado:   JORGE LUIZ MACHADO
Assunto:   Compensação/restituição de crédito tributário
Imóvel: Código cartográfico de nº   3343.13.79.0571.00000 (055.056.451- 03) 
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  262,0232 UFIC , relativo ao 
imóvel de código cartográfi co nº  3343.13.79.0571.00000,  decorrente de 08 parcelas 
recolhidas do IPTU/Taxas como territorial, que foi alterado para predial, com a ree-
missão do lançamento no mesmo exercício, porém, sem a devida dedução/compensa-
ção destas parcelas, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo 
artigo 25 da Lei nº 12.445/05 e artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos 
ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as dispo-
sições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser 
comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 
4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
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 Protocolo nº: 10/10/1979 
Interessado:   Pr2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Assunto:   Revisão/isenção de Tributos Imobiliários
Imóvel: Código cartográfico nº   3261.51.52.0337.00000  
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elementos 
acostados Aos autos, e de acordo os artigos 4º, 68, 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, deixo 
de conhecer do pedido  de revisão/isenção do lançamento do IPTU do exercício de 
2010, referente ao imóvel de código cartográfi co nº  3261.51.52.0337.00000,  por falta de 
comprovação da representatividade/legitimidade processual, embora o interessado tenha 
sido notifi cado via postal com aviso de recebimento em 13/10/2010, para apresentar os 
documentos solicitados, não até a presente. Quanto ao mérito,  de ofício , no termos do 
artigo 149, inciso VIII da Lei nº 5.172/66- CTN, e do artigo 16-A da Lei nº 11.111/01 
alterada pela Lei nº 12.445/05,  determino  a atribuição do valor simbólico do m² do 
terreno em  1,0000 UFIC o m² , a partir do exercício de  2010 , tendo em vista a restrição 
imposta ao proprietário de construir e usufruir de qualquer benefício econômico junto ao 
imóvel em questão, conforme laudo da CSAI/DRI às fl s.13, por se encontrar localizado 
no Bairro Mansões Santo Antônio dentro do perímetro com restrições de uso determina-
das pelo Decreto Municipal 14.091/02, conforme informado pela Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente. Deixo de recorrer da presente decisão, por não se enquadrar nas 
disposições do artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 

 Protocolo: 11/10/28180 
 Interessado: MINISTÉRIO RENOVANDO VIDAS 
 Assunto: IPTU - Isenção Templos Locados 
 Imóvel de Código Cartográfico nº 3441.31.36.0033.01001 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,  indefiro o pedido de isenção do 
IPTU para os exercícios de 2012 e 2013 , relativo ao imóvel de código cartográfi co 
nº 3441.31.36.0033.01001 , haja vista fi cou comprovado que o interessado mudou de 
endereço, portanto não está sendo mais utilizado como templo religioso, não fazendo 
jus ao benefício fi scal previsto no artigo 4º, XIII, da Lei 11.111/01 e alterações.   
    
Protocolo nº:   2012/03/3503
Interessado:   Neiva Aparecida Forti
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários
C.Cart.:   3431.63.00.0422.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro o pedido 
de revisão do lançamento do IPTU, exercício de 2012 , posto que não há amparo 
legal na legislação tributária municipal para concessão de qualquer benefício sobre 
a faixa de área ocupada por viela sanitária, devendo o lançamento ser mantido, nos 
termos dos artigos 15 e 16 da Lei 11111/2001 alterada pelas Leis 12176/04, 12445/05 
e 13209/2007. 
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo nº: 2012/10/28812
Interessado:   Romeo Fares
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários
C.Cart.:   5142.32.74.0191.00000 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro o pe-
dido de alteração da titularidade do imóvel e a consequente transferência da res-
ponsabilidade pelo pagamento do IPTU exercício de 2012 , posto que o requerente 
não apresentou nenhum documento hábil a comprovar a transferência de propriedade, 
domínio útil ou a posse do imóvel acima mencionado, nos termos do artigo 5º da Lei 
11111/2001 e artigos 25, 26 e 27 do Decreto Municipal nº 16274/08, não havendo 
amparo legal na legislação tributária municipal para transferência da titularidade de 
propriedade a invasor ou ocupante de imóvel.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 

 Campinas, 29 de novembro de 2012 
 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matricula 43.572/04 Diretor DRI/GP 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo: 12/10/05635 
 Requerente: 4º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Solicitação de Correção de Guia Eletrônica de Recolhimento do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07  indefiro  o pedido de 
retifi cação da GER nº 299782, de 29/12/11, tendo em vista que o interessado não ins-
truiu o requerimento com os documentos necessários à comprovação do alegado e não 
atendeu a notifi cação para saneamento dos autos, consubstanciado nas disposições dos 
arts. 13 e 63, §§ 1º e 2º, 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 disciplinado pelo art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 
13.636/09.

 Protocolo: 12/10/20530 
 Interessado: 6º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  defiro o presente pedido  devendo ser 
cancelados os lançamentos do ITBI e os respectivos débitos, constituídos através das 
GER relacionadas às fl s. 16 e 17, por haverem sido emitidas com erro no preenchi-
mento e ainda permanecerem em aberto no sistema, consubstanciado nos termos dos 
artigos 25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/37651 
 Interessado: 7º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  defiro o presente pedido  devendo ser 
cancelados os lançamentos do ITBI e os respectivos débitos, constituídos através das 
GER relacionadas às fl s. 48 e 49, por haverem sido emitidas com erro no preenchi-

mento e ainda permanecerem em aberto no sistema, consubstanciado nos termos dos 
artigos 25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo nº: 2005/10/6621 anexos 06/10/5766, 07/03/2925, 08/03/3069, 09/03/2749, 
10/03/3960, 11/03/3723, 12/03/4299
Interessado:   Antonio de Almeida
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários
C.Cart.:   3414.22.72.7094.01036 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007  defiro   os pedidos de 
revisão de lançamentos de IPTU, exercícios de 2005 a 2008,  cancelando-se o Fator 
Esquina(FE) e alterando-se o tipo/padrão/subpadrão do imóvel  em 2005  de C-1.0 para 
B-1.0 e  em 2006 a 2008  de NRH4 para RV2, conforme vistoria de 06/09/12 e parecer 
fi scal à folha 88, nos termos do artigo 2º, tabela IV, da Lei 9927/98, alterada pela Lei 
10400/99 e dos artigos 17, 18 e tabela V, do anexo I, da Lei 11111/2001 alterada pelas 
Leis 12176/04, 12445/05 e 13209/2007.  D  efiro parcialmente os   pedidos de revisão 
de lançamentos de IPTU, exercícios de 2009 a 2012,  posto que o Fator Esquina para 
estes lançamentos já se encontram cancelados e atualizados para "Meio de Quadra", 
alterando-se a categoria construtiva/padrão de acabamento de NRH4 para RV2 con-
forme vistoria de 06/09/2012 e parecer fi scal à folha 88, mantendo-se os demais dados 
inalterados, nos termos dos artigos 17, 18C e tabela V, do anexo I, da Lei 11111/2001 
alterada pelas Leis 12176/04, 12445/05 e 13209/2007. Estando ainda o ano base de 
depreciação 1975, mencionado pelo requerente, corretamente registrado.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 

 Protocolo: 12/10/04436 
 Requerente: 4º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Solicitação de Correção de Guia Eletrônica de Recolhimento do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07  indefiro  o pedido de 
retifi cação da GER nº 299783, de 29/12/11, tendo em vista que o interessado não ins-
truiu o requerimento com os documentos necessários à comprovação do alegado e não 
atendeu a notifi cação para saneamento dos autos, consubstanciado nas disposições dos 
arts. 13 e 63, §§ 1º e 2º, 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 disciplinado pelo art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 
13.636/09.

 Protocolo: 12/10/24051 
 Interessado: 4º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66 
combinado com art. 3º, da Lei nº 13.104/07,  determino  o cancelamento do lançamen-
to do ITBI e do respectivo débito, constituído através da GER nº 341556 por haver 
sido emitida com erro no preenchimento e ainda permanecer em aberto no sistema, 
consubstanciado nas disposições do art. 25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, altera-
da pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/12879 
 Interessado: 4º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66 
combinado com art. 3º, da Lei nº 13.104/07,  determino  o cancelamento do lançamen-
to do ITBI e do respectivo débito, constituído através da GER nº 313347 por haver 
sido emitida com erro no preenchimento e ainda permanecer em aberto no sistema, 
consubstanciado nas disposições do art. 25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, altera-
da pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/36580 
 Interessado: Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas 
do Distrito de Barão Geraldo 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  defiro o presente pedido  devendo ser 
cancelados os lançamentos do ITBI e os respectivos débitos, constituídos através das 
GER relacionadas às fl s. 05, por haverem sido emitidas com erro no preenchimento 
e ainda permanecerem em aberto no sistema, consubstanciado nos termos dos artigos 
25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/39176 
 Interessado: Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas 
do Distrito de Barão Geraldo 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  defiro o presente pedido  devendo ser 
cancelados os lançamentos do ITBI e os respectivos débitos, constituídos através das 
GER relacionadas às fl s. 07, por haverem sido emitidas com erro no preenchimento 
e ainda permanecerem em aberto no sistema, consubstanciado nos termos dos artigos 
25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/39879 
 Interessado: 4º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66 
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combinado com art. 3º, da Lei nº 13.104/07,  determino  o cancelamento do lançamen-
to do ITBI e do respectivo débito, constituído através da GER nº 358888 por haver 
sido emitida com erro no preenchimento e ainda permanecer em aberto no sistema, 
consubstanciado nas disposições do art. 25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, altera-
da pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/40807 
 Interessado: 2º Tabelião de Notas de Campinas  
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  indefiro o pedido  de retifi cação da GER nº 
343105, por não constar irregularidade na mesma, pois o nome do transmitente esta de 
acordo com os dados cadastrados na Receita Federal do Brasil, devendo ser mantido o 
lançamento sem alterações por haver sido constituído em conformidade com as dispo-
sições 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/45335 
 Interessado: Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas 
do Distrito de Barão Geraldo 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  defiro o presente pedido  devendo ser 
cancelados os lançamentos do ITBI e os respectivos débitos, constituídos através das 
GER relacionadas às fl s. 06, por haverem sido emitidas com erro no preenchimento 
e ainda permanecerem em aberto no sistema, consubstanciado nos termos dos artigos 
25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/45708 
 Interessado: 4º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66 
combinado com art. 3º, da Lei nº 13.104/07,  determino  o cancelamento do lançamen-
to do ITBI e do respectivo débito, constituído através da GER nº 342444 por haver 
sido emitida com erro no preenchimento e ainda permanecer em aberto no sistema, 
consubstanciado nas disposições do art. 25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, altera-
da pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/48961 
 Interessado: 5º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66 
combinado com art. 3º, da Lei nº 13.104/07,  determino  o cancelamento do lançamen-
to do ITBI e do respectivo débito, constituído através da GER nº 177540 por haver 
sido emitida com erro no preenchimento e ainda permanecer em aberto no sistema, 
consubstanciado nas disposições do art. 25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, altera-
da pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/49568 
 Interessado: 7º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  defiro o presente pedido  devendo ser 
cancelados os lançamentos do ITBI e os respectivos débitos, constituídos através das 
GER relacionadas às fl s. 51 e 52, por haverem sido emitidas com erro no preenchi-
mento e ainda permanecerem em aberto no sistema, consubstanciado nos termos dos 
artigos 25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/19807 
 Interessado: 4º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66 
combinado com art. 3º, da Lei nº 13.104/07,  determino  o cancelamento do lançamen-
to do ITBI e do respectivo débito, constituído através da GER nº 337182 por haver 
sido emitida com erro no preenchimento e ainda permanecer em aberto no sistema, 
consubstanciado nas disposições do art. 25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, altera-
da pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/24052 
 Interessado: 4º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  defiro o presente pedido  devendo ser 
cancelados os lançamentos do ITBI e os respectivos débitos, constituídos através das 
GER relacionadas às fl s. 20, por haverem sido emitidas com erro no preenchimento 
e ainda permanecerem em aberto no sistema, consubstanciado nos termos dos artigos 
25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 11/10/57055 
 Interessado: 6º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  defiro o presente pedido  devendo ser 
cancelados os lançamentos do ITBI e os respectivos débitos, constituídos através das 
GER relacionadas às fl s. 50 e 51, por haverem sido emitidas com erro no preenchi-
mento e ainda permanecerem em aberto no sistema, consubstanciado nos termos dos 

artigos 25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/17408 
 Interessado: 4º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  defiro o presente pedido  devendo ser 
cancelados os lançamentos do ITBI e os respectivos débitos, constituídos através das 
GER relacionadas às fl s. 20, por haverem sido emitidas com erro no preenchimento 
e ainda permanecerem em aberto no sistema, consubstanciado nos termos dos artigos 
25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 11/10/46814 
 Interessado: 2º Tabelião de Notas de Campinas  
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  indefiro o pedido  de cancelamento 
do lançamento do ITBI constituído através da GER nº 270645, de 26/07/11, por res-
tar comprovado que o imposto foi regularmente constituído em conformidade com 
as disposições da Lei nº 13.104/07 por ocasião da lavratura da escritura de venda e 
compra, datada de 19/07/11; esclarecendo que o imposto recolhido através da guia de 
nº 015907, de 19/06/01, se refere a transação imobiliária diversa daquela objeto da 
escritura lavrada em 2011, pois os vendedores, compradores e a data do negócio são 
divergentes nos dois instrumentos, não se enquadrando nas disposições do art. 3º, § 2º, 
da Lei nº 12.391/05 para aproveitamento do valor recolhido.

 Protocolo: 11/10/47858 
 Interessado: 2º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Restituição de Crédito Tributário - ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07  deixo de conhecer 
 do pedido de restituição da importância recolhida a título de ITBI através da GER nº 
288491, por falta de legitimidade do signatário do pedido para representar o sujeito 
passivo do imposto perante a administração Municipal nos termos da Instrução Nor-
mativa DRI/DRM nº 001/2003; por não ter instruído o requerimento com os documen-
tos necessários à análise do pedido e não ter atendido a notifi cação para saneamento 
dos autos, nos termos dos arts. 13; 63, §§ 1º e 2º; 83, § 3º da Lei nº 13.104/07.  Fica o 
requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração  da decisão, 
exclusivamente sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento do pedido, no 
prazo de até 30 dias, nos termos do parágrafo único do artigo 83 da Lei nº 13.104/07.
 
Protocolo nº:   2011/03/05838
Interessado:   Parque das Araucárias Empreendimentos Imobiliários
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários
C.Cart.:   4311.44.23.0001.00000
 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro   o pedido 
de revisão de lançamento de IPTU, exercício de 2011 originalmente constituído,  
haja vista que se trata de imóvel territorial, cujo valor venal e valor do m² do terreno 
encontram-se corretamente lançados, nos termos do artigo 16, §§ 4º e 5º, da Lei nº 
11111/2001 alterada pela Lei 12445/05, devidamente apurados pela CSAI/DRI, atra-
vés de laudo técnico de avaliação imobiliária, tendo sido os mesmos mantidos por 
decisão da Junta de Recursos tributários através do protocolo nº 2008/10/56007, cópia 
anexa às folhas 20, devendo o lançamento ser mantido, nos termos dos artigos 15 e 16, 
da Lei 11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12176/04 e 12445/05. 
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09. 
 

 Campinas, 28 de novembro de 2012 
 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matricula 43.572/04 Diretor DRI/GP 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo: 12/10/36388 
 Interessado: VCS Participações Societárias Ltda. 
 Assunto: Reconhecimento Administrativo da Não incidência do ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as determinações do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  reconheço a 
não incidência do ITBI  pela lavratura do instrumento de transmissão dos imóveis 
cadastrados pelos cartográfi cos nº 4311.44.42.0452.02016 e 4311.44.42.0452.02017, 
matriculados no 4º CRI sob nº 20912 e 20913 respectivamente, incorporados ao patri-
mônio de pessoa jurídica em realização de capital,  sob condição resolutória  de que 
nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à data da aquisição do imóvel 
não tenha a empresa adquirente atividade preponderante de compra, venda ou locação 
de bens imóveis ou direitos relativos à sua aquisição, ou arrendamento mercantil, con-
substanciado nas disposições art. 5º, I, e art. 6º,  caput  e § 1º, da Lei 12.391/05.  Deixo 
de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da 
Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 
Protocolo nº:   2004/05/0456 anexos 05/05/0159 e 09/03/11199
Interessado:   Valdir Felício Tavella
Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
C.Cart.:   3163.32.96.0303.01001
 Em atendimento ao pedido do interessado e com base nas disposições do artigo 66, da 
Lei Municipal nº 13.104/2007,  homologo a desistência  da impugnação do lançamen-
to de IPTU, exercício 2004, protocolizada sob nº 2004/03/0456, nos termos do artigo 
15 da Lei 13104/2007. Em face do exposto e atendendo aos dispositivos dos artigos 
68 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007. C ertifico a aceitação do lançamento e 
a consequente renúncia à impugnação do IPTU, exercício de 2005  ,  em face do 
pagamento do crédito tributário em litígio, referente ao imóvel código cartográfi co nº 
3163.32.96.0303.01001, nos termos do § 2º, do artigo 15, da Lei 13104/2007.
Com base na manifestação fi scal, nos termos dos artigos 3º, 66 e 70 da Lei Municipal 
nº 13.104/2007,  determino de ofício a atualização dos dados cadastrais do imó-
vel que subsidiarão os lançamentos de IPTU para exercícios futuros,  alterando-
-se a categoria construtiva/padrão de acabamento de RH3 para RH2, mantendo-se 
os demais dados inalterados, nos termos dos artigos 8º, 17, 18 e tabela IV da Lei 
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11111/2001, alterada pelas Leis nºs 12176/04, 12445/05 e 13209/2007, conforme vis-
toria de 30/06/2006 e parecer fi scal à folha 31.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será 
devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito pas-
sivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  da presente decisão, por não 
se enquadrar na obrigatoriedade do recurso ofi cial, nos termos do artigo 74, da Lei nº 
13.104/01, alterada pela Lei 13636/09.  

 Campinas, 26 de novembro de 2012 
 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matricula 43.572/04 Diretor DRI/GP 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo: 2007/10/30541
Interessado:   José Cláudio Pereira Alencar
C.Cart.:  3243.32.89.0179.01001
Assunto:  Cancelamento de débitos - Contribuição de Melhoria 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo aos artigos 3º, 66 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/2007,  autorizo o cancelamento  do lançamento e débitos 
da Contribuição de Melhoria-Pavimentação, relativo ao imóvel código cartográfi co nº 
3243.32.89.0179.01001 correspondentes aos exercícios de 1999 a 2002, visto que (o)
a contribuinte foi optante ao plano comunitário e realizou os pagamentos de despe-
sas das obras, diretamente à empresa BEC Biolchini Engenharia e Construção Ltda, 
conforme documentos às folhas 06 a 16 e demais informações constante dos autos. 
 

 Campinas, 22 de novembro de 2012 
 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matricula 43.572/04 Diretor DRI/GP 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo: 12/10/39878 
 Interessado: 4º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com art. 3º, da Lei 13.104/07,  defiro o presente pedido  devendo ser 
cancelados os lançamentos do ITBI e os respectivos débitos, constituídos através das 
GER relacionadas às fl s. 14, por haverem sido emitidas com erro no preenchimento 
e ainda permanecerem em aberto no sistema, consubstanciado nos termos dos artigos 
25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, alterada pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 12/10/18708 
 Interessado: 4º Tabelião de Notas de Campinas 
 Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITBI 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do art. 66 
combinado com art. 3º, da Lei nº 13.104/07,  determino  o cancelamento do lançamen-
to do ITBI e do respectivo débito, constituído através da GER nº 335636 por haver 
sido emitida com erro no preenchimento e ainda permanecer em aberto no sistema, 
consubstanciado nas disposições do art. 25 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 art. 74 da Lei nº 13.104/07, altera-
da pela Lei nº 13.636/09. 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal - Matricula 43.572/04 Diretor DRI/GP 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

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

INSCRIÇÃO 
MOBILIÁRIA

Nº DA GUIA DE 
RECOLHIMENTO

Nº DO 
PROTOCOLO

CÓDIGO
CARTOGRÁFICO

SUJEITO
PASSIVO ENDEREÇO DA OBRA SERVIÇO

ÁREA
TRIBUTADA

(M²)

FATO
GERADOR VALOR

1329960 015539/2012 2005/11/1181
GENCONS A VANT GAR-
DE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

RUA: MARIA MONTEIRO, 197
BAIRRO: CAMBUÍ

CEP: 13025-150
CONSTRUÇÃO 10.022,51 30/11/2010 207.708,50

1704222 015540/2012 2009/11/12163
GOLD ALASKA EMPRE-

ENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA

AVENIDA GOVERNADOR PEDRO DE 
TOLEDO, 596

BAIRRO: BONFIM
CEP: 13070-150

CONSTRUÇÃO 31.233,62 14/8/2012 613.985,74

1599003 015542/2012 1972/0/12264 FUNDAÇÃO CENTRO 
MÉDICO DE CAMPINAS

RUA: DOUTOR GABRIEL PORTO, 1204
BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA

CEP: 13083-210
CONSTRUÇÃO 9.637,75 17/6/2009 191.428,41

1293028 015543/2012 2007/11/13999 3421.62.95.0488.00000 ELPIDIO SANTINI
AVENIDA JOSÉ BONIFACIO, 966

BAIRRO: JARDIM DAS PALMEIRAS
CEP: 13091-140

CONSTRUÇÃO 233,27 19/10/2009 4.633,29

1556746 015544/2012 2008/11/14494 3232.62.61.0127.01001 MARIA ALICE DE ALMEI-
DA ROCHA

RUA: CELSO FERRAZ DE CAMARGO, 662
BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA

CEP: 13083-200
CONSTRUÇÃO 135,86 10/12/2009 3.322,81

1291882 015545/2012 2006/10/57905 4154.42.31.0118.01001 MERCK SHARP & DOHME 
FARMACEUTICA LTDA

RUA: TREZE DE MAIO (SOUSAS), 1161
BAIRRO: JARDIM MARTINELLI (SOUSAS)

CEP: 13106-054
REFORMA 1.400,00 25/8/2009 8.342,19

1746952 015546/2012 1996/00/28478 3364.31.22.0077.01001 ANTÔNIO MARTINS 
DUTRA FILHO

RUA: MÁRIO RAMALHO, 171
BAIRRO: JARDIM MELINA I

CEP: 13056-142
CONSTRUÇÃO 91,12 19/6/2009 2.228,58

015547/2012 1997/00/17181 4311.61.06.0198.01001 ANA SILVIA CARVALHO 
DE MENEZES BARRETO

RUA: DOM PEDRO II, 235
BAIRRO: JARDIM CONCEIÇÃO (SOUSAS)

CEP: 13105-066
CONSTRUÇÃO 65,75 31/12/2008 1.305,95

015548/2012 2000/00/62624 3262.42.50.0001.01001
LDA TECNOLOGIA, EN-
GENHARIA E CONSTRU-

ÇÕES LTDA

RUA: JOÃO DUQUE, 700
BAIRRO: FAZENDA ANHUMAAS

CEP: 13097-116
CONSTRUÇÃO 297,40 13/7/2007 7.273,69

015549/2012 2000/00/62624 3262.42.50.0001.01001
LDA TECNOLOGIA, EN-
GENHARIA E CONSTRU-

ÇÕES LTDA

RUA: JOÃO DUQUE, 700
BAIRRO: FAZENDA ANHUMAAS

CEP: 13097-116
CONSTRUÇÃO 926,71 13/7/2007 23.277,39

015550/2012 2008/11/5694 3234.43.31.0562.01001 JOSÉ CARLOS BENE-
DETTI

RUA: DO UIRAPURU (BR. GERALDO) – 
SEM DENOMINAÇÃO, 705

BAIRRO: JARDIM SÃO GONÇALO
CEP: 13082-706

CONSTRUÇÃO 1.492,89 31/12/2009 17.682,30

 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 EDGAR VALVERDE 

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS   
  Protocolado: 12 / 10 / 31.020 
 Interessado: Pedraza Maximiano Kawasaki, Assolini Advogados Associados 
 Inscrição Municipal: 170.572 - 5 
Atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 10.248 / 1999 e no art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356 / 2005, do art. 68 e 69 da Lei nº 13.104 / 2007 e com base nos documentos 
anexados aos autos e na manifestação do setor competente,  indefiro  o pleito do contribuinte pois o lançamento complementar foi feito dentro dos estritos limites da legalidade, 
de acordo com os artigos 30, I, "a" da Lei 12.392 / 2005 e do art. 28 § 2º da Lei nº 12.392 / 2005, alterado pela Lei nº 13.316 / 2010, após a constatação pelo Fisco da existência 
de mais profi ssionais habilitados de nível superior.
 Protocolado: 06 / 10 / 49.867 
 Interessado: Júlio César Penachin 
 Inscrição Municipal: 31.586 - 9 
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Atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 10.248 / 1999, nos artigos 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104 / 2007 e no art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356 / 2005 e com 
base nos documentos anexados aos autos e na manifestação do setor competente,  deci-
do, de ofício, deferir parcialmente  o pleito do contribuinte, pois o mesmo apresentou 
prova plena de cessação da prestação de serviços como autônomo, nos termos do § 2º do 
art. 64 do Decreto nº 15.356 / 2005.  Cancelo de ofício  a inscrição mobiliária nº 31.586 - 
9 em 30 / 06 / 1997, data da baixa no seu cadastro na EMDEC, nos termos do art. 21 da 
Lei nº 12.392 / 2005.  Cancelo  os lançamentos posteriores a esta data.
 Protocolado: 11 / 10 / 32.132, com juntada do proto 12 / 10 / 36.425 
 Interessado: Ferreira Pires Advogados S/C 
 Requerente: Rui Ferreira Pires Sobrinho 
 Inscrição Municipal: 34.271 - 8 
Atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 10.248 / 1999, nos artigos 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104 / 2007 e no art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356 / 2005 e 
com base nos documentos anexados aos autos e na manifestação do setor competente, 
 defiro  o pedido do requerente e  decido cancelar  os lançamentos de 2011, no valor 
de 10.800,0000 UFIC e de 2012, no valor de 10.800,0000 UFIC e  lançar  2.400,0000 
UFIC no exercício de 2011, referente a 4 profi ssionais habilitados de nível superior 
e de 1.800,0000 UFIC no exercício de 2012 referente a 3 profi ssionais habilitados de 
nível superior.
 Protocolado: 12 / 10 / 47.763 
 Interessado: Solange de Oliveira Castro Delamain 
 Inscrição Municipal: 24.655 - 7 
Atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 10.248 / 1999, nos artigos 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104 / 2007 e no art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356 / 2005 e com 
base nos documentos anexados aos autos e na manifestação do setor competente,  defiro 
parcialmente  o pleito da requerente, cancelando a inscrição mobiliária nº 24.655 - 7 em 
24 / 10 / 2011, data em que foi concedida baixa em obras de sua responsabilidade, o que 
faz prova plena de cessação do exercício da atividade nos termos do § 2º do art. 64 do 
Decreto nº 15.356 / 2005.  Cancelo  os lançamentos posteriores a esta data.
 Protocolado: 12 / 10 / 13.765 
 Interessado: Hugo Arnaldo Gallo Mantellato 
 Inscrição Municipal: 15.620 - 5 
Atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 10.248 / 1999, nos artigos 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104 / 2007 e no art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356 / 2005 e 
com base nos documentos anexados aos autos e na manifestação do setor competente, 
 indefiro  o pleito do contribuinte, pois o mesmo não apresentou prova plena de ces-
sação de prestação de serviços nem nos termos do Art. 1º da IN nº 02/2009 nem nos 
termos do § 2º do art. 64 do Decreto nº 15.356 / 2005.  Encerro de ofício  sua inscrição 
nº 15.620 - 5 na data de 26 / 03 / 2012.  Cancelo  os lançamentos posteriores a esta data.
 Protocolado: 12 / 10 / 4.085 
 Interessado: Priscila Borges Stella Suleiman 
 Inscrição Municipal: 23.837 - 6 
Atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 10.248 / 1999, nos artigos 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104 / 2007 e no art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356 / 2005 e 
com base nos documentos anexados aos autos e na manifestação do setor competente, 
 defiro  o pleito da contribuinte, pois a mesma apresentou prova plena de impedimento 
do exercício da atividade de médica, nos termos do Art. 1º, III da IN 02/2009 - DRM 
-SMF.  Encerro  a inscrição nº 27.389 - 9 na data de 24 / 04 / 1996, data comprovação 
do exercício profi ssional no Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do Art. 1º, III 
da IN 02/2009 - DRM - SMF.  Cancelo  os lançamentos posteriores a esta data.
 Protocolado: 08 / 10 / 2.440, de 18 / 01 / 2008, com juntada do proto 08 / 10 / 
53.788, de 07/11/2008 
 Interessado: Martins e Sálvia Advogados 
 Inscrição Municipal: 43.845 - 6 
Atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 10.248 / 1999 e no art. 72 do Decreto 
Municipal nº 15.356 / 2005 e com base nos documentos anexados aos autos e na ma-
nifestação do setor competente,  decido deferir   parcialmente  o pleito da contribuinte, 
e que seja retifi cado o lançamento de 2007, de 50.525,0000 UFIC para  49.450,0000 
UFIC , correspondente aos profi ssionais de nível superior constantes nas Alterações 
Contratuais nº 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
A respeito das impugnações quanto ao cumprimento do art. 142 do Código Tributário 
Nacional e do recolhimento apenas sobre os profi ssionais que estão registrados na 
fi lial de Campinas,  decido pelo  não acolhimento,  pois o lançamento respeitou inte-
gralmente a legislação municipal, em especial a Lei Municipal nº 12.392/05.
 

 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 
 Diretor DRM/GP 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS   
  Protocolado nº 2008/10/54908  
 Interessado:   Roberto Gregato 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e no art. 
5º da IN nº 003/2008 - DRM/SMF, julgo prejudicada a análise de impugnação pela 
desistência, constatada nos termos do § 2º do art. 15 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
segundo o qual, presume-se desistência de impugnação de lançamento quando sobre-
vém pagamento do tributo contestado.
 Protocolado nº 2009/10/5376  
 Interessado:   Edivaldo Andreo 
Tendo em vista a comprovação nos autos sobre o reconhecimento da prescrição do 
direito à cobrança da notifi cação nº 990.000.044 e de seu respectivo cancelamento, 
nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
 Protocolado nº 2009/10/5377 
 Interessado:   Edivaldo Andreo
 Tendo em vista a comprovação nos autos sobre o reconhecimento da prescrição do 
direito à cobrança da notifi cação nº 970.002.344 e de seu respectivo cancelamento, 
nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
 Protocolado nº 2009/10/5378  
 Interessado:   Edivaldo Andreo 
Tendo em vista a comprovação nos autos sobre o reconhecimento da prescrição do 
direito à cobrança da notifi cação nº 200.000.514 e de seu respectivo cancelamento, 
nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
 Protocolado nº 2009/10/5379  
 Interessado:   Edivaldo Andreo 
Tendo em vista a comprovação nos autos sobre o reconhecimento da prescrição do 
direito à cobrança da notifi cação nº 990.000.043 e de seu respectivo cancelamento, 
nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
 Protocolado nº 2009/10/5380  
 Interessado:   Edivaldo Andreo 
Tendo em vista a comprovação nos autos sobre o reconhecimento da prescrição do 

direito à cobrança da notifi cação nº 980.001.232 e de seu respectivo cancelamento, 
nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
 Protocolado nº 2009/10/5381  
 Interessado:   Edivaldo Andreo 
Tendo em vista a comprovação nos autos sobre o reconhecimento da prescrição do 
direito à cobrança da notifi cação nº 980.000.940 e de seu respectivo cancelamento, 
nada mais havendo a providenciar, arquive-se.
 Protocolado nº 2011/10/40050  
 Interessado:   Mapel Manutenção Peças e Empilhadeiras 
Tendo em vista a comprovação nos autos quanto à inexistência de pendências, bem 
como ao pagamento do ISSQN prestador e tomador de serviço referente ao exercício 
de junho de 2011, nada mais havendo a providenciar, arquive-se. 

 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 
 Diretor DRM/GP 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS   
  Protocolo: 2006/10/36271
  Interessado: Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos Ade-
mar Boldrini
  Inscrição Municipal: 28.932-9
  Assunto: Reconhecimento de Imunidade Tributária  
Com base na instrução do setor competente, nos documentos juntados e em face do 
disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07 e artigo 4º, inciso II, da 
Instrução Normativa 002/2011- SMF,  defiro  o pedido mantendo a imunidade tributá-
ria do Interessado reconhecida conforme decisão proferida no protocolado 41382/95, 
publicada no Diário Ofi cial do Município em 09 de março de 1996, tendo em vista que 
se trata de entidade de assistência social, sem fi ns lucrativos, nos termos do artigo 150, 
inciso V, alínea "c" da Constituição Federal.
 

 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 
 Diretor DRM/GP 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

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

Protocolado:  2007/10/9217 
Interessado:  CSAFT - SMAJ 

  ERRATA DE DECISÃO  
Com base no artigo 87 da Lei 13.104/2007, retifi co a decisão datada de 27/11/2012 e 
publicado no DOM em 28/11/2012, passando a vigorar com a seguinte redação:
 ONDE CONSTA  "... IPTU/Taxas dos exercícios de 2000 e 2001...",  
LEIA-SE  "... IPTU/Taxas dos exercícios de 2001 e 2002..." 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 JOSÉ MOACIR FIORIN 
 DIRETOR / DCCA / SMR / GP 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 COMUNICADO DE SESSÃO PÚBLICA   
  Processo Administrativo nº  12/10/18.710
 Interessado:  Secretaria Municipal de Comunicação
 Assunto:  Concorrência nº 005/2012
 Objeto:  Contratação, sob demanda, de serviços de publicidade e atividades comple-
mentares, a serem prestados por intermédio de agência de propaganda.
O Município de Campinas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, 
torna público, que realizará sessão pública para abertura do Invólucro 2 - Proposta 
Técnica - Plano de Comunicação Publicitária - Via Identifi cada e o cotejo entre as 
vias não identifi cadas (Invólucro 1) e as vias identifi cadas (Invólucro 2) do plano de 
comunicação publicitária, para identifi cação de sua autoria do certame licitatório em 
epigrafe, bem ainda para proclamação do resultado geral das propostas técnicas, Invó-
lucros 1, 2 e 3, julgadas pela Subcomissão Técnica. 
A sessão pública ocorrerá no dia 11 de dezembro de 2012, às 10:00 horas, na Avenida 
Anchieta, nº 200 - 6º Andar - Campinas - SP, local e ocasião em que serão rubricados 
todos os documentos e envelopes pelos presentes e pela Comissão. 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o  Pregão Eletrônico  nº   294/2012  - 
 Processo Administrativo nº  12/10/41.723 -  Interessado : Secretaria Municipal de Saúde 
-  Objeto : Aquisição de medicamentos para atendimento a Mandados Judiciais -  Obtenção 
do Edital : a partir do dia 05/12/2012 -  Recebimento das Propostas dos itens 01 a 30 : das 
08h do dia 18/12/12 às 10h30min do dia 19/12/12 -  Abertura das Propostas dos itens 
01 a 30 : a partir das 10h30min do dia 19/12/12 -  Início da Disputa de Preços:  a partir 
das 15h30min do dia 19/12/12. Demais informações constam no preâmbulo do edital, no 
endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, ou pelo telefone (19) 2116-0594.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 ADRIANE APARECIDA ZANETINI 

 Pregoeira 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a  Carta-Convite nº 051/2012  - 
Processo Administrativo nº 12/10/29.827 - Interessado: Secretaria Municipal de Edu-
cação - Objeto: Execução de obras de reforma dos banheiros masculino e feminino da 
CEMEI Manoel Alves da Silva. Entrega dos Envelopes: até  11/12/2012 às 09h30min. 
 Sessão Pública de Abertura:  11/12/2012 às 09h30min.  A Carta-Convite encontra-se à 
disposição das empresas convidadas e daquelas que, não tendo sido convidadas, esti-
verem cadastradas nesta PMC na seguinte categorias: 20.001 - construção civil - edifi -
cações ou 20.011 - reforma predial (elétrica, hidráulica, etc). As empresas cadastradas, 
mas não convidadas, deverão manifestar seu interesse em participar, com antecedência 
mínima de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. A Carta-Convite 
está disponível para consulta ou para retirada, entre  03/12/2012  e  10/12/2012 ,na Secre-
taria Municipal de Administração, no 6º andar do Paço Municipal, localizado na Av. 
Anchieta nº 200 - Centro, no horário das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. 
O edital será também disponibilizado no endereço eletrônico  www.campinas.sp.gov.br 
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. 
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 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo  nº 12/10/36.087  Interessado:  Secretaria Municipal de Tra-
balho e Renda  Pregão Eletrônico  nº 261/2012  Objeto:  Aquisição de mobiliários e 
divisórias, incluindo montagem e instalação, a serem utilizados no CPAT - Centro 
Público de Apoio ao Trabalhador.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 7º, inciso XXVI do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, 
inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal n.º 17.518/2012,  HOMOLOGO  o 
Pregão Eletrônico nº 261/2012, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
valores unitários entre parênteses para os itens indicados e o valor total, ofertados 
pelas empresas adjudicatárias, conforme segue:
 - A MIMURA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. - ME  para os itens  01  (R$ 
2.302,06),  04  (R$ 1.625,80) e  05  (R$ 673,20), no valor total de R$ 4.601,06 (quatro 
mil seiscentos e um reais e seis centavos);
 - P O N MÓVEIS LTDA.-ME  para os itens  02  (R$ 500,00) e  03  (R$ 178,00), no valor 
total de R$ 13.196,00 (treze mil cento e noventa e seis reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda para autorização das despesas nos 
termos do Decreto Municipal nº 17.518/2012, observando o Decreto Municipal nº 
17.736/12.
2 - à Equipe de Pregão para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
3 - à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda para as demais providências. 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 
 Secretária Municipal De Administração Interina 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo   nº  12/10/33.399  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Administração - SMA  Assunto:  Pregão Eletrônico nº 224/2012  Objeto:  Registro de 
Preços de materiais de escritório
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 7º, inciso XXVI do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 17.518/12,  HOMOLOGO  o 
Pregão Eletrônico nº 224/2012, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias abaixo relacionadas:
-  WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA - ME , para o item  01  (R$ 0,07), 
 13  (R$ 0,55),  15  (R$ 0,35),  18  (R$ 0,09),  21  (R$ 1,00),  22  (R$ 0,56),  23  (R$ 0,68) e  29  
(R$ 2,08);
 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA , para o item  02  (R$ 4,13), 
 09  (R$ 0,38),  11  (R$ 0,28),  14  (R$ 1,08) e  17  (R$ 1,40);
 - MAXIM QUALITTÁ COMÉRCIO LTDA - EPP , para o item  03  (R$ 3,06),  20  (R$ 
3,45),  27  (R$ 0,20) e  28  (R$ 0,09);
 - NAYR CONFECÇÕES LTDA , para o item  04  (R$ 0,18);
 - LICINET INDÚSTRIA COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS 
PLÁSTICOS LTDA - EPP , para o item  05  (R$ 1,60);
 - PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP , para o item  06  (R$ 0,23),  07  (R$ 0,22),  08  (R$ 
0,23),  12  (R$ 3,04) e  19  (R$ 4,25);
 - PARQUE DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFOR-
MÁ-TICA LTDA. , para o item  10  (R$ 0,64);
 - BACCIOTTI, SILVEIRA & CIA LTDA EPP , para o item  16  (R$ 1,69) e
 - GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA - EPP , para o item  24  (R$ 0,45),  25  
(R$ 0,45) e  26  (R$ 0,43);
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Administração - Departamento Administrativo, para as de-
mais providências, devendo emitir Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, após 
o registro da reserva orçamentária no SIAFEM, cumprimento do disposto nos artigos 
7º e 8º do Decreto Municipal nº 17.494/2012 e autorização das respectivas despesas.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 
 Secretária Municipal De Administração Interina 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo   nº  12/10/35.989  Interessado:  Secretaria Municipal de Ser-
viços Públicos  Pregão Eletrônico nº  271/2012  Objeto:  Registro de Preços de Con-
creto Betuminoso Usinado à Quente, faixas B e D - DNIT a ser retirado pela Prefeitura 
Municipal de Campinas.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 7º, inciso XXVI do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 
3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 17.518/12,  HOMOLOGO  o 
Pregão Eletrônico nº 271/2012, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas 
adjudicatárias abaixo relacionadas:
 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA , para o item  01  (R$ 199,45) e
-  GALVANI ENGENHARIA LTDA , para o item  02  (R$ 187,14).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, deven-
do emitir Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, após o registro da reserva 
orçamentária no SIAFEM, cumprimento do disposto nos artigos 7º e 8º do Decreto 
Municipal nº 17.494/2012 e autorização das respectivas despesas.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 
 Secretária Municipal De Administração Interina 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 COMUNICADO DE RECURSO 
  Processo Administrativo nº  12/10/27.362
 Interessado : Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
 Assunto : Pregão Eletrônico n.º 193/12  Objeto : Contração de empresa para locação 
de veículos zero quilometro, sem motorista, adaptados, para as atividades da Guarda 
Municipal e Defesa Civil
  A Secretária Municipal de Administração, em homenagem ao contraditório e à ampla 
defesa, comunica aos participantes da licitação em epígrafe que:  1)  a empresa  TB 
SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS 
HUMANOS LTDA ., interpôs recurso hierárquico contra a Decisão de Recurso, Ad-
judicação e Homologação publicados no Diário Ofi cial do Município, edição de 07 
de novembro de 2012, especialmente, quanto a habilitação e adjudicação do lote 01 
em favor da  empresa BY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ;  2)  que, nos 
termos do art. 109, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, os demais licitantes poderão im-
pugnar o recurso interposto, ao qual fora atribuído efi cácia suspensiva, consoante § 2º 
do mesmo dispositivo legal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
  Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria 
Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar - Cam-
pinas (SP), em dias úteis, nos horários das 09h às 12h e das 14h às 17h.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 
 Secretária Municipal De Administração Interina 

   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Declaração De Itens Fracassados, Itens Desertos  E Homologação 
  Processo Administrativo nº  12/10/23.452  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Educação  Assunto:  Pregão Eletrônico nº  237/2012  Objeto:  Aquisição de mate-
riais pedagógicos para alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos - 
EJA, da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC e de escritório 
para uso da Secretaria Municipal de Educação.
  Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dis-
posto no art. 7º, inciso XXVI do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com 
o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 17.518/12, resolvo:
 1. INFORMAR  que o Pregoeiro declarou  FRACASSADOS  os itens  16 ,  20 ,  62 , 
 76 ,  86 ,  132 ,  133 ,  134 ,  135  e  138  por não haver propostas em condições de aceita-
bilidade e  DESERTOS  os itens  33 ,  77, 90, 94, 130 ,  137 ,  139  e  140  por não lograr 
interessados na apresentação de propostas.
 2. HOMOLOGAR  o Pregão Eletrônico nº 237/2012, referente ao objeto em epí-
grafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses e valores globais para 
os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
 - AMPOLO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EI-
RELI - EPP,  para os itens  01  (R$ 4,63),  03  (R$ 0,80),  05  (R$ 9,40),  06  (R$ 5,60), 
 07  (R$ 6,63),  08  (R$ 4,20),  10  (R$ 1,03),  11  (R$ 0,35),  12  (R$ 0,35),  13  (R$ 0,35), 
 14  (R$ 1,50),  23  (R$ 5,90),  26  (R$ 9,20),  27  (R$ 0,61),  34  (R$ 1,88),  35  (R$ 
14,00),  36  (R$ 22,00),  37  (R$ 33,11),  38  (R$ 0,80),  47  (R$ 5,85),  51  (R$ 1,49), 
 53  (R$ 0,29),  54  (R$ 0,11),  55  (R$ 30,95),  56  (R$ 0,98),  57  (R$ 2,00),  61  (R$ 
2,95),  63  (R$ 2,64),  64  (R$ 17,95),  65  (R$ 17,31),  66  (R$ 7,50),  67  (R$ 3,99),  69  
(R$ 0,25),  70  (R$ 0,25),  71  (R$ 0,24),  73  (R$ 16,70),  75  (R$ 3,65),  78  (R$ 2,70), 
 80  (R$ 0,19),  81  (R$ 0,09),  82  (R$ 0,88),  83  (R$ 15,00),  84  (R$ 13,00),  87  (R$ 
1,21),  88  (R$ 6,83),  91  (R$ 1,10),  93  (R$ 11,20),  95  (R$ 36,74),  96  (R$ 30,00), 
 97  (R$ 30,00),  118  (R$ 15,41),  125  (R$ 3,67),  126  (R$ 5,95),  127  (R$ 0,40),  128  
(R$ 20,82),  129  (R$ 8,76),  131  (R$ 1,72),  136  (R$ 5,59) e  141  (R$ 2,00), no valor 
global de R$ 84.926,63 (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e 
sessenta e três centavos); 
  -  NABELES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONFEC-
ÇÃO LTDA. - EPP , para os itens  02  (R$ 4,64),  24  (R$ 2,02),  25  (R$ 2,00) e 
 58  (R$ 9,49), no valor global de R$ 641,19 (seiscentos e quarenta e um reais e 
dezenove centavos); 
  -  INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - EPP , para os itens  04  
(R$ 2,57),  17  (R$ 2,49),  18  (R$ 2,42),  19  (R$ 3,14),  22  (R$ 0,85),  31  (R$ 12,99), 
 32  (R$ 1,67),  39  (R$ 0,42),  44  (R$ 0,36),  45  (R$ 0,20),  49  (R$ 7,09),  59  (R$ 4,49), 
 72  (R$ 0,38),  74  (R$ 4,57),  79  (R$ 0,14),  85  (R$ 0,55),  99  (R$ 0,52),  100  (R$ 
0,30) e  101  (R$ 0,30), no valor global de R$ 4.099,25 (quatro mil, noventa e nove 
reais e vinte e cinco centavos); 
  -  COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA. EPP , para os itens  09  (R$ 2,20), 
 30  (R$ 6,74),  40  (R$ 0,41),  41  (R$ 0,31),  42  (R$ 0,31),  43  (R$ 0,31),  46  (R$ 9,49), 
 48  (R$ 40,58),  68  (R$ 3,41),  89  (R$ 43,00),  92  (R$ 9,50),  98  (R$ 0,53),  102  (R$ 
0,31),  103  (R$ 0,36),  104  (R$ 0,36),  105  (R$ 0,36),  106  (R$ 0,36),  107  (R$ 0,36), 
 108  (R$ 0,36),  109  (R$ 0,36),  110  (R$ 0,36),  111  (R$ 0,36),  112  (R$ 0,36),  113  (R$ 
0,36),  114  (R$ 0,36),  115  (R$ 0,36),  116  (R$ 0,36),  117  (R$ 0,36),  120  (R$ 12,80), 
 121  (R$ 14,20),  122  (R$ 12,80) e  124  (R$ 35,00), no valor global de R$ 52.129,03 
(cinquenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e três centavos); 
 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP , para os itens 
 15  (R$ 0,66),  21  (R$ 0,50),  50  (R$ 18,00),  52  (R$ 1,70) e  60  (R$ 4,00), no valor 
global de R$ 5.251,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais); 
  -  DUBOM COMERCIAL LTDA-EPP , para os itens  28  (R$ 1,10) e  29  (R$ 
1,55), no valor global de R$ 1.565,00 (um mil quinhentos e sessenta e cinco reais); 
 - RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA , para os itens  119  (R$ 13,30) e  123  (R$ 
12,10), no valor global de R$ 3.871,50 (três mil, oitocentos e setenta e um reais e 
cinquenta centavos).
  Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
  1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização das despesas, nos termos 
do Decreto Municipal n° 17.518/12, após providenciado o estabelecido no art. 2º 
do Decreto Municipal nº 17.736/12;
  2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação 
Municipal - SIM; e
  3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE 
 Secretária Municipal De Administração Interina 
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 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES INVESTIGATÓRIOS - DPDI 

 PORTARIA N° 357/12   
  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista o 
que consta da Sindicância Administrativa Investigatória nº  036/12 , do protocolado nº 
 12/10/22.825  ,  onde fi gura como interessado o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, face às disposições insertas na alínea “a” do inciso III do artigo 1º do Decreto 
Municipal nº 14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente protocolado. 

 Campinas, 22 de novembro de 2012 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
  

 PORTARIA N° 358/12   
  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  037/12 , do protocolado nº 
 12/10/13.075,  onde fi gura como interessado o Departamento de Processos Disciplina-
res e Investigatórios da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, referente ao servi-
dor de matrícula funcional nº  110.293-1 , face às disposições insertas na alínea "a" do 
inciso III, do artigo 1º, do Decreto Municipal nº14.070/02, decido pelo  arquivamento  
do presente protocolado. uma vez que o servidor encontra-se demitido por infração ao 
artigo 185, inciso VIII, combinado com o artigo 198, incisos I e IX da Lei Municipal 
nº 1.399/55 (protocolado nº 12/10/2393) conforme a Portaria nº 77325/2012.
 

 Campinas, 22 de novembro de 2012 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
  

 PORTARIA N° 359/12   
  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  044/12 , do protocolado nº 
 12/10/14.101,  onde fi gura como interessado o Departamento de Processos Disciplina-
res e Investigatórios da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, referente ao servi-
dor de matrícula funcional nº  110.293-1 , face às disposições insertas na alínea "a" do 
inciso III, do artigo 1º, do Decreto Municipal nº14.070/02, decido pelo  arquivamento  
do presente protocolado. uma vez que o servidor encontra-se demitido por infração ao 
artigo 185, inciso VIII, combinado com o artigo 198, incisos I e IX da Lei Municipal 
nº 1.399/55 (protocolado nº 12/10/2393) conforme a Portaria nº 77325/2012.
 

 Campinas, 22 de novembro de 2012 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  

 PORTARIA N° 360/12   
  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista o 
que consta da Sindicância Administrativa Investigatória nº  100/12 , do protocolado nº 
 12/215/631  ,  onde fi gura como interessado a Secretaria Municipal de Cooperação nos 
Assuntos de Segurança Pública - Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas, 
face às disposições insertas na alínea “a” do inciso III do artigo 1º do Decreto Munici-
pal nº 14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente protocolado.
 

 Campinas, 22 de novembro de 2012 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
  

 PORTARIA N° 361/12   
  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista o 
que consta da Sindicância Administrativa Investigatória nº  068/12 , do protocolado nº 
 12/50/819,  onde fi gura como interessada a Cimei 21 - “Marilena Cabral” da Secretaria 
Municipal de Educação, face às disposições insertas na alínea “a” do inciso III do artigo 1º 
do Decreto Municipal nº14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente protocolado.
 

 Campinas, 23 de novembro de 2012 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
  

 PORTARIA N° 362/12 
    O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista o 
que consta da Sindicância Administrativa Investigatória nº  080/12 , do protocolado nº 
 12/10/31.690,  onde fi gura como interessada a Secretaria Municipal de Educação, face 
às disposições insertas na alínea “a” do inciso III do artigo 1º do Decreto Municipal nº 
14.070/02, decido pelo  arquivamento  do presente protocolado.
 

 Campinas, 23 de novembro de 2012 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
  

 PORTARIA N° 364/12   
  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista o 
que consta da Sindicância Administrativa Investigatória nº  096/12 , do protocolado nº 
 12/10/41.425,  onde fi gura como interessada a Coordenadoria Setorial de Avaliação e 

Controle da Secretaria Municipal de Saúde, face às disposições insertas na alínea “a” 
do inciso III do artigo 1º do Decreto Municipal nº 14.070/02, decido pelo a rquiva-
mento  do presente protocolado.
 

 Campinas, 23 de novembro de 2012 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos    
  

 PORTARIA N° 365/12   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previs-
tas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
 RESOLVE 
pela instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória para a regular apu-
ração dos fatos narrados no protocolado nº  12/10/53.367,  proveniente de André Luis 
dos Santos Ferreira.
 

 Campinas, 23 de novembro de 2012 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
  

 PORTARIA N° 366/12   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previs-
tas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
 RESOLVE 
pela instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória para a regular apu-
ração dos fatos narrados no protocolado nº  12/40/2.730,  proveniente do Distrito de 
Saúde Leste da Secretaria Municipal de Saúde
 

 Campinas, 26 de novembro de 2012 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  
  

 PORTARIA N° 368/12   
 O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previs-
tas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
 RESOLVE 
pela instauração de  Sindicância Administrativa Investigatória para a regular apura-
ção dos fatos narrados no protocolado nº  11/50/2.354,  proveniente do Centro de Saúde 
DIC I da Secretaria Municipal de Saúde.
 

 Campinas, 27 de novembro de 2012 
 MANUEL CARLOS CARDOSO 

 Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos  

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 EXTRATO   
  Processo Administrativo 2007/10/53748. Modalidade:  Dispensa de Licitação nº 02/2008.  
Locatária:  Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC.  Locadores: AL-
FREDO NAGIB KAIRALLA, MARLI TEREZA DUARTE KAIRALA, JOSÉ ANTO-
NIO BASSANI  e  AURORA DO CARMO VICENTE BASSANI .  Locatária:  Fundação 
Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC  Objeto:  Prorrogação 12(doze) meses a 
contar de 06/10/2012.  Termo de Locação nº  02/2008.  Termo de Aditamento nº  03/2011. 
 Termo de Aditamento nº  004-A/2012.  Valor Locatício mensal:  R$ 7.397,00 (sete mil, 
trezentos e noventa e sete reais).  Valor Total:  R$ 88.764,00 (oitenta e oito mil, setecentos 
e sessenta e quatro reais). 
 Dotação:  60.402.12.366.1009.4188.33.90.36.01.220.000.  Assinatura:  05/10/2012.
 

 Campinas, 07 de novembro de 2012 
 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Presidente Da FUMEC 
  

 EXTRATO   
  Processo Administrativo nº  10/10/38925.  Modalidade:   Convite  nº 003/2010.  Contra-
tante:  Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.  Contratada:  Printness 
Soluções Ltda - ME.  Carta -  Contrato nº  03/2010 .   Termo de Aditamento nº  07/2011 . Ter-
mo de Aditamento nº  006/2012.  Objeto:  - Prorrogação do prazo contrato de prestação de 
serviços por 12 (doze) meses a contar de  01/12/2012 , mantendo-se o valor mensal estimado 
em R$ 180,00 (cento e oitenta reais) 
 Valor global estimado : R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais sessenta e quatro centavos). 
 Dotação : 60.402.12.366.1009.4188.33.90.39.01.220.000  Assinatura:  25/10/2012.
 

 Campinas, 07 de novembro de 2012 
 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Presidente Da FUMEC 

 EXTRATO   
  Processo Administrativo nº  11/10/1993.  Modalidade:  Tomada de Preços nº 001/2011. 
 Contratante:  Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.  Contratada: 
 J.T.G. DE SOUZA LOPES TRANSPORTES - ME.  Contrato nº  01/2011 .   Termo de Adi-
tamento nº  02/2012 . Termo de Aditamento nº  008/2012.  Objeto:  - Prorrogação do prazo 
contrato de prestação de serviços por 6 (seis) meses a contar de 03/11/2012, mantendo-se o 
valor de cada diária em R$ 368,32(trezentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) 
 Valor total estimado : R$ 19.152,64 (dezenove mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta 
e quatro centavos).  Dotação : 60.402.12.366.1009.4188.33.90.39.01.220.000  Assinatura: 
 03/11/2012.
 

 Campinas, 26 de novembro de 2012 
 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Presidente Da FUMEC 
  

 EXTRATO   
  Processo Administrativo 2009/10/17.625. Modalidade:  Dispensa de Licitação nº 
02/2010.  Locatária:  Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC. 
 Locadores: JOSÉ OLIMPIO DOMINGUES  e  MARIA DA GRAÇA BARROS 
LEITE DOMINGUES .  Locatária:  Fundação Municipal Para Educação Comunitá-
ria - FUMEC  Objeto:  Prorrogação 30(trinta) meses a contar de 19/10/2012 a terminar 
em 18/04/2015.  Termo de Locação nº  01/2010.  Termo de Aditamento nº  005/2012. 
 Valor Locatício Mensal : R$ 2.075,70 (dois mil, setenta e cinco reais)  Valor Total:  R$ 
62.271,00 (sessenta e dois mil, duzentos e setenta e um reais).
 Dotação:   60.402.12.366.1009.4188.33.90.36.01.220.000.  Assinatura:  17/10/2012.
 

 Campinas, 07 de novembro de 2012 
 PROF. CARLOS ROBERTO CECÍLIO 

 Presidente Da FUMEC 
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 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº /2012 
 O Município de Campinas comunica aos interessados que está procedendo ao CHAMA-
MENTO PÚBLICO, no horário de expediente, das 9h às 12h e das 14h às 17h, do dia 
03/12/2012 ao dia 05/12/2012, no Departamento de Esportes Comunitários da Secretaria 
Municipal da Esportes e Lazer - Estação Cultura / Praça Marechal Floriano Peixoto s/n 
- Centro, para o CREDENCIAMENTO DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA / PESSOA 
JURÍDICA para atuação no projeto denominado VERÃO FITNESS, que oferecerá aulas 
abertas de ginástica para a população.
 1 - OBJETO 
O objeto do presente chamamento público compreende:
Credenciamento de academias de ginástica regularmente estabelecidas no município de 
Campinas para a realização de aulas de ginástica, abertas à população, aos domingos - perí-
odo da manhã, na Lagoa do Taquaral.
Consideram-se as aulas de ginástica descritas no item anterior:
a) Aula de Ginástica Localizada;
b) Aula de Ritmos / Dança;
c) Aula de Alongamento;
d) Outros tipos de exercícios físicos realizados em grandes grupos.
 2 - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
As pessoas jurídicas interessadas em realizar as aulas abertas, deverão apresentar os seguin-
tes documentos, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou pelo(s) servidor(es) 
encarregado(s) da recepção dos mesmos.
DOCUMENTOS PARA PESSOAS JURÍDICAS:
I - Termo de credenciamento no projeto VERÃO FITNESS, e declaração da empresa compro-
vando profi ssionais habilitados e inscritos no respectivo órgão de classe, conforme anexo 1
II - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial do Estado ou no Cartório de Títulos e Documentos, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores, onde conste, dentro dos seus objetivos, a prestação do serviço acima 
indicado;
III - Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ/MF);
IV - Prova de regularidade fi scal com a fazenda municipal e com tributos mobiliários com 
validade não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão, se não hou-
ver a validade especifi cada na Certidão;
V - Alvará de funcionamento fornecido pelo Município de Campinas;
 Parágrafo 1:  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em origi-
nal, por processo de cópia autenticada por cartório competente ou por publicação em órgão 
de imprensa ofi cial, ou ainda extraidos via internet, fi cando sua autenticidade condicionada 
a esta verifi cação.
 Parágrafo 2:  Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte, a documen-
tação a ser apresentada deverá seguir as prerrogativas nos termos legais. 
 3 - CREDENCIAMENTO 
Todas as academias que apresentarem as condições acima estabelecidas estarão habilitadas 
à participar do projeto VERÃO FITNESS, sendo que a participação será em esquema de 
rodízio. Em cada domingo apenas uma academia será responsável por realizar a aula. A 
ordem de participação será defi nida por sorteio, que será realizado no  dia 06/12/2012, às 
15h , na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Estação Cultura / Praça Marechal 

Floriano Peixoto s/n - Centro.
O credenciamento terá validade exclusivamente durante o período de realização do Verão 
Fitness - edição 2012/2013.
 4 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO 
O projeto VERÃO FITNESS será realizado no período de  09 de Dezembro de 2012 a 31 
de Março de 2013 .
 5 - DIVULGAÇÃO  
As academias participantes poderão fazer a divulgação de suas atividades durante as aulas 
que realizarão. Será permitida também a colocação de banner ou faixa com logo e informa-
ções durante as aulas.
Os nomes das academias participantes também serão incluidos no material de divulgação 
do projeto.
 6 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de pessoal para exe-
cução das aulas, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fi scais e comer-
ciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, 
poderão ser transferidos para o Município.
Para eventuais confl itos ocorridos durante a execução do projeto fi ca eleito o foro compe-
tente para dirimí-los, o da Comarca de Campinas.
No caso de descumprimento das obrigações decorrentes do projeto, a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer publicará em diário ofi cial o ocorrido fi cando a academia impedida de 
participar das próximas edições do projeto.
Caso seja necessário, a Secretaria Municipal de Esportes poderá realizar alterações no edi-
tal, bem como estabelecer novos prazos para credenciamento.
O desenvolvimento do projeto será acompanhado por técnicos qualifi cados indicados pela 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
 7 - INFORMAÇÕES 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Coordenadoria Setorial de Esportes de 
Participação e Lazer, Praça Marechal Floriano Peixoto s/n - Centro - Campinas/SP - Estação 
Cultura (antiga FEPASA) - Fone: 3705-8153 ou pelo e-mail csepl.smel@gmail.com. 

 ANEXO 1 
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO E COMPROVAÇÃO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA
Eu, (nome do responsável e RG), solicito o credenciamento da academia (nome e CNPJ da empresa), 
estabelecida na (endereço completo da empresa), no projeto VERÃO FITNESS, informo ter conhe-
cimento de todos os itens do edital de chamento público nº /2012 e declaro que a academia possui 
profi ssionais qualifi cados para a prestação dos serviços solicitados, conforme relação abaixo:
1. _________________________ Registro CREF n°:_________________________
Nome do profi ssional
2. _________________________ Registro CREF n°:_________________________
Nome do profi ssional
3. _________________________ Registro CREF n°:_________________________
Nome do profi ssional
4. _________________________ Registro CREF n°:_________________________
Nome do profi ssional
Campinas, ___ de ___________ de 2012.

_________________________________
(identifi cação e assinatura do responsável)

OBS: Anexar cópia dos registros no órgão competente.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 CAIO CARNEIRO CAMPOS 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO - DECOR 

 DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO ARRECADADA ATÉ OUTUBRO DE 2012 
ANEXO X - PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 162)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA PREVISTA OUTUBRO/2012 ACUMULADO A REALIZAR

100.000.00  RECEITAS CORRENTES 2.971.883.155,45 225.505.268,27 2.272.093.154,87 699.790.000,58 

110.000.00  RECEITA TRIBUTÁRIA 1.224.358.897,00 93.029.013,21 979.551.031,30 244.807.865,70 

111.000.00  IMPOSTOS 1.122.072.935,00 88.706.412,54 904.933.015,60 217.139.919,40 

111.202.01  IMPOSTO PREDIAL URBANO 286.010.795,00 19.289.940,15 240.792.329,35 45.218.465,65 

111.202.02  IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 81.778.774,00 4.279.036,17 68.265.547,16 13.513.226,84 

111.204.00  RETIDO NAS FONTES 107.528.457,00 10.914.426,06 95.523.359,04 12.005.097,96 

111.208.00  IMPOSTO S/ TRANSM. “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS 73.478.813,00 8.330.873,38 62.721.297,31 10.757.515,69 

111.300.00  ISSQN 573.276.096,00 45.892.136,78 437.630.482,74 135.645.613,26 

112.000.00  TAXAS 102.268.819,00 4.322.579,56 74.617.009,46 27.651.809,54 

113.000.00  CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 17.143,00 21,11 1.006,24 16.136,76 

120.000.00  RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 16.845.255,00 1.347.015,89 14.689.654,77 2.155.600,23 

122.029.01  CUSTEIO - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 16.845.255,00 1.347.015,89 14.689.654,77 2.155.600,23 

130.000.00  RECEITA PATRIMONIAL 28.851.591,81 631.101,97 22.520.344,03 6.331.247,78 

131.000.00  RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 3.448,90 33.960,25 (33.960,25)

132.000.00  RECEITAS MOBILIÁRIOS 28.592.502,81 599.874,02 22.182.551,17 6.409.951,64 

133.000.00  RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO DE USO 259.089,00 27.779,05 303.832,61 (44.743,61)

170.000.00  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.434.770.810,64 115.876.922,02 1.128.579.540,62 306.191.270,02 

172.100.00  TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 371.360.866,10 31.947.001,73 296.313.818,46 75.047.047,64 

172.101.02  COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 49.099.998,00 3.083.295,59 37.641.699,08 11.458.298,92 
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972.101.02  DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM (9.819.999,00) (616.659,08) (7.528.339,31) (2.291.659,69)

172.101.05  COTA-PARTE ITR 600.000,00 1.318.409,17 1.601.362,72 (1.001.362,72)

972.101.05  DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR (120.000,00) (263.681,82) (320.272,44) 200.272,44 

172.122.00  TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/EXPLORAÇÃO RECNATURAIS 1.455.000,00 70.936,67 776.511,79 678.488,21 

172.133.00  TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 276.928.402,00 23.929.946,76 226.208.049,11 50.720.352,89 

172.134.00  TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS 200.000,00 10.418,54 164.990,76 35.009,24 

172.135.00  TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE 44.937.656,10 3.879.436,78 35.095.321,15 9.842.334,95 

172.136.01  TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-LEI KANDIR 87/96 4.600.000,00 668.623,88 3.343.119,40 1.256.880,60 

972.136.01  DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – L.K. (920.000,00) (133.724,76) (668.623,80) (251.376,20)

172.199.00  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.399.809,00 0,00 0,00 4.399.809,00 

172.200.00  TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 810.498.320,00 63.878.822,72 651.172.342,11 159.325.977,89 

172.201.01  COTA- PARTE IMP.CIRCULAÇÃO MERCADORIA E SERVIÇOS – ICMS 774.373.428,00 71.780.238,53 591.296.373,30 183.077.054,70 

972.201.01  DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS (154.874.686,00) (14.356.047,68) (118.259.274,48) (36.615.411,52)

172.201.02  COTA-PARTE DO IMP.S/PROPR.VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA 230.367.737,00 7.456.287,65 216.494.146,86 13.873.590,14 

972.201.02  DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – IPVA (46.073.547,00) (1.491.257,53) (43.298.829,38) (2.774.717,62)

172.201.04  COTA-PARTE PARTICIPAÇÃO NO IPI 5.900.000,00 502.096,20 4.585.928,50 1.314.071,50 

972.201.04  DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – IPI (1.180.000,00) (100.419,24) (917.185,72) (262.814,28)

172.201.13  COTA-PARTE CIDE-CONT.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 1.635.388,00 40.363,76 794.803,77 840.584,23 

172.222.30  COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO 350.000,00 47.561,03 476.379,26 (126.379,26)

172.400.00  TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS – FUNDEB 190.705.301,90 17.446.808,14 157.514.516,68 33.190.785,22 

173.000.00  TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 20.789.000,00 211.218,92 2.125.453,07 18.663.546,93 

176.000.00  TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 41.417.322,64 2.393.070,51 21.453.410,30 19.963.912,34 

190.000.00  OUTRAS RECEITAS CORRENTES 267.056.601,00 14.621.215,18 126.752.584,15 140.304.016,85 

191.000.00  MULTAS E JUROS DE MORA 52.466.351,00 4.461.224,51 40.832.328,26 11.634.022,74 

192.000.00  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.780.737,00 814.823,31 7.726.845,81 (2.946.108,81)

193.000.00  RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 128.448.803,00 7.256.164,73 61.432.231,79 67.016.571,21 

199.000.00  RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 81.360.710,00 2.089.002,63 16.761.178,29 64.599.531,71 

200.000.00  RECEITAS DE CAPITAL 124.267.981,68 986.849,03 12.399.474,97 111.868.506,71 

210.000.00  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 15.723.864,00 0,00 0,00 15.723.864,00 

221.000.00  ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 938,00 9.611,20 (9.611,20)

230.070.00  AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 860.000,00 84.148,28 628.399,58 231.600,42 

240.000.00  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 107.684.117,68 901.762,75 11.761.464,19 95.922.653,49 

TOTAL DE RECEITAS 3.096.151.137,13 226.492.117,30 2.284.492.629,84 811.658.507,29 
 

 JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA 
 DIRETOR DO DECOR 

 GILTON PACHECO DE LACERDA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO   

  Protocolo 2012/10/41614  -  Interessado: Everaldo Fagundes da Silva, MARIA SUELY 
GOMES, LAÉRCIO RAIMUNDO DOMINGUES e outras famílias 
 Assunto: inclusão no Programa Auxílio Moradia Emergencial - lote 81 
 SEGUNDO DESPACHO:  Diante dos esclarecimentos retro fornecidos pelo Sr. Coordena-
dor da CEHAP e sua Coordenadoria de Habitação Sul que demonstram formar um casal, a 
Sra. Maria Suely Gomes (Mf/CPF 043.307.458-60) e Laércio Raimundo Domingues (MF/
CPF 266.789.548-74), ambos do lote 81, e que este último declarou no laudo social cir-
cunstanciado, como sua companheira, por ocasião da concessão autorizada do benefício, 
 DETERMINO  a imediata suspensão do benefício concedido anteriormente em nome da 
referida benefi ciária que omitiu citada condição, a partir do próximo mês de dezembro, 
excluindo-se do programa auxílio moradia emergencial e, mantendo-se o segundo até o 
atendimento em programa habitacional do município.  1.   Publique-se . 2. Após, para conhe-
cimento, anotações e providências para suspensão da concessão, bem como adotar a medi-
das cabíveis para que a benefi ciária restitua os valores a ela pagas indevidamente. 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 CLÉLIO A. LEME  

 Secretário Municipal De Habitação E Diretor-presidente Da COHAB 

 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 Coordenadoria de Controle e Licenciamento Ambiental 

  COMUNICADO 
 1ª PUBLICAÇÃO 

 Prot.:   2012/10/37415 
 In.:   Edson Takashi Sakuma. 
 A análise para o licenciamento ambiental deste protocolo requer os seguintes docu-

mentos: 
- Itens 7, 9, Anexo V, decreto nº 17261/2011;
- Projeto básico do empreendimento, de acordo com o submetido à SEMURB para aprova-
ção, em planta em escala adequada a sua compreensão;
- Obs: Só será dada a continuidade desta análise após entrega do comprovante de pagamento 
da taxa para análise; o boleto de pagamento, conforme solicitado pelo interessado, será 
reenviado por esta SMMA via e-mail.
 Para esclarecimento, favor agendar anteriormente com técnico. Fone: 2116-0104 - 
Atendimento Anexo I: 2ª, 4ª e 6ª feira - período da tarde.  

 Campinas, 27 de novembro de 2012 
 LINDENBERG CASIMIRO DAMASCENO 

 Engº. Ambienta Da S.M.M.A.l 
 MATHEUS JOSÉ V. MENEGUETTI 

 Coordenador Da CCLA 
  

 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 Coordenadoria de Controle e Licenciamento Ambiental 

  Protocolo nº 2012/10/51232 
 Interessado: Reserva das Araucárias Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Apresentar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos a partir desta publicação:
- comprovante de pagamento do preço da análise do presente.
 Atendimento técnico e entrega de documentação das 14h00 as 17h00 de segunda, quar-
ta e sexta-feira, agendado pelo telefone 2116-0104.  

 Campinas, 28 de novembro de 2012 
 ALEXANDRE COSTA 

 Engenheiro Civil 
 MATHEUS JOSÉ V. MENEGUETTI 

 Coordenador Da CCLA 
  

 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 Coordenadoria de Controle e Licenciamento Ambiental

 Setor de Fiscalização Ambiental 
  Prot.: 2012/10/52358 
 In.: JULIO CESAR COSTA MERCURIO ME 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campinas torna público o  deferimento  do 
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pedido de dilação de prazo de 30 (trinta) dias para atender às exigências do Auto de Infração 
Imposição de Penalidade Advertência nº 077/2012. Fica o responsável sujeito às demais 
sanções legais cabíveis após este prazo.  

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 CAROLINA MARIA NEVES QUADROS 
 Agente De Fiscalização Ambiental Da S.M.M.A. 

 LUIZ OMENA FERRO 
 Chefe De Setor Da Fiscalização Ambiental / S.M.M.A. 

  

 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 Coordenadoria de Controle e Licenciamento Ambiental 

  Protocolo: 2012/10/52357 
 Interessado: Geni Landgraf Ducci 
Para dar seguimento a análise do processo de movimentação de terra, solicitamos a apresen-
tação a esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente no prazo de 30(trinta) dias corridos a 
partir desta publicação, dos seguintes documentos:
- adequações no projeto de terraplenagem: citando as cotas das curvas de nível, drenagem 
provisória e defi nitiva e legenda da planta;
- laudo geológico geotécnico,
- projeto arquitetônico do empreendimento.
 Favor Agendarc/ o técnico pelo fone 2116.0374 para entrega dos documentos.  

 Campinas, 29 de novembro de 2012 
 RAFAELA BONFANTE LANÇONE 

 Geóloga Da S.M.M.A. 
 MATHEUS JOSÉ V. MENEGUETTI 

 Coordenador Da CCLA 
  

 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 Coordenadoria de Controle e Licenciamento Ambiental 

  Protocolo: 2004/11/9650 
 Interessado: Gerson Luis Segato 
Solicitamos o comparecimento do interessado ou de seu representante legal na SMMA no 
prazo de 30(trinta) dias corridos a partir desta publicação, a fi m de coletar informações e 
elementos para substituição do laudo geotécnico apresentado no processo supracitado. 
Favor agendar c/ o técnico horário de atendimento pelo telefone 2116-0374.  

 Campinas, 27 de novembro de 2012 
 RAFAELA BONFANTE LANÇONE 

 Geóloga Da S.M.M.A. 
 MATHEUS JOSÉ V. MENEGUETTI 

 Coordenador Da CCLA 

 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 Coordenadoria de Controle e Licenciamento Ambiental 

  COMUNICADO 
 Prot.: 2011/10/16711 
 In.: Babaeski Incorporações de Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Para a reanálise do licenciamento ambiental deste empreendimento, faz-se necessário 
apresentar a esta SMMA os seguintes documentos, no prazo de 30(trinta) dias corridos 
a partir desta publicação: 
- Projeto Simplifi cado do Canteiro de Obras em escala 1:250, com indicativo da eventual 
interligação provisória para destinação de efl uentes líquidos domésticos e destinação para 
os efl uentes líquidos gerados pela obra;
- Deverá conter, em nota do projeto acima, que este atende às normas pertinentes de segu-
rança do trabalho;
- Aprovação da interligação do sistema de drenagem à rede pública junto a Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura;
- As solicitações acima se referem ao atendimento às exigências técnicas 1.1; 7; Licença 
Prévia nº 297/2011-I. 
 Obs: O atendimento técnico será concedido às segundas, quartas e sextas-feiras, à tar-

de, apenas após prévio agendamento via fone: 2116-0104.  
 

 Campinas, 28 de novembro de 2012 
 LINDENBERG CASIMIRO DAMASCENO 

 Engº. Ambienta Da S.M.M.A. 
 MATHEUS JOSÉ V. MENEGUETTI 

 Coordenador Da CCLA 
  

 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 Coodenadoria de Controle e Licenciamento Ambiental 

   2ª CONVOCAÇÃO 
Protocolo nº 2012/10/37430 
 Interessado: Roberto Frati 
Para dar seguimento à análise do processo de Licenciamento Ambiental, solicitamos o com-
parecimento do interessado ou de seu representante legal, na SMMA, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos a partir desta publicação (nos termos da Ordem de Serviço nº 01/09), para 
apresentação dos documentos citados abaixo:
- Comprovante de endereço de pessoa física;
- Itens 6, 7 e 13 do Anexo V do Decreto 17.261/11;
- Informar a esta secretaria o local de empréstimo de material para aterro e apresentar carta 
de anuência do responsável pelo local de empréstimo;
- Apresentar projeto completo de terraplenagem com indicação dos dispositivos de drena-
gem superfi cial provisória e cobertura vegetal dos taludes visando conter a formação de 
processos erosivos. O projeto também deve incluir o detalhamento de tanques para retenção 
de sedimentos;
- Apresentar projeto básico do empreendimento a ser desenvolvido no local com quadro de 
áreas a construir, conforme enviado à SEMURB para aprovação.
 Atendimento técnico e entrega de documentação das 14h00 às 17h00 de segunda, quar-
ta e sexta-feira, agendado pelo telefone 2116-0104.  

 Campinas, 29 de novembro de 2012 
 DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR 

 Engº. Civi Da S.M.M.A. 
 MATHEUS JOSÉ V. MENEGUETTI 

 Coordenador Da CCLA 
  

 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 Coordenadoria de Controle e Licenciamento Ambiental 

   2ª CONVOCAÇÃO  
 Protocolo nº 2012/10/37422
Interessado: Recpaz Transporte Turismo LTDA 
Para dar seguimento à análise do processo de Licenciamento Ambiental, solicitamos o com-
parecimento do interessado ou de seu representante legal, na SMMA, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos a partir desta publicação (nos termos da Ordem de Serviço nº 01/09), para 
apresentação dos documentos citados abaixo:
- Apresentar projeto de terraplenagem com indicação das seções transversais e longitudinais 
indicando os taludes a serem formados e respectiva tabela com o balanço de massas para 
cada seção apresentada. O projeto deve incluir a indicação e detalhamento dos dispositivos 
de drenagem provisória e tanques de retenção para sedimentos;
- Caso haja excedente ou empréstimo de material, enviar anuência do responsável pelo local 
de aceitação/empréstimo de solo;
- Apresentar projeto básico do empreendimento com quadro de áreas a construir, conforme 
enviado à SEMURB para aprovação.
 Atendimento técnico e entrega de documentação das 14h00 às 17h00 de segunda, quar-
ta e sexta-feira, agendado pelo telefone 2116-0104.  

 Campinas, 29 de novembro de 2012 
 DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR 

 Engº. Civil Da S.M.M.A. 
 MATHEUS JOSÉ V. MENEGUETTI 

 Coordenador Da CCLA 

  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL   
 De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integran-
tes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e Decreto Municipal nº 17.261, de 08 de fevereiro 2011, que versa sobre o licenciamento ambiental em âmbito local, informamos 
as relações de requerimentos protocolizados e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente entre 26/11/2012 à 30/11/2012.

Nº
PROTOCOLO

DATA DE 
ENTRADA ANEXO SOLICITAÇÃO REQUERENTE EMPREENDIMENTO,

OBRA OU ATIVIDADE DETALHAMENTO ENDEREÇO

12/10/53542 26/11/2012 II LP/LI Secretaria Municipal de 
Infraestrutura

Transporte e Saneamento
Implantação de sistema viário e obras de 

recuperação da área marginal ao córrego Santa 
Lúcia

Núcleo Residencial Jd. Santa Lúcia e 
adjacências

12/10/53929 26/11/2012 I ETM Vicença empreendimentos 
Imobiliários Ltda Condomínio Empreendimento habitacional multifamiliar 

vertical – HMV5

Av. Maria Emília dos Santos de Angelis, 
774 – Lote 28 D4 Quarteirão 2161 – Pq. 

Prado

12/10/53932 27/11/2012 IV ETM José Geraldo Tomaz
Crimper do Brasil Indústria e 

Comércio de Terminais e 
Conectores Elétricos Ltda.

Fabricação de Equipamentos e Produtos de 
Tecnologia

Rua Francisco Ceará Barbosa, nº.490 – 
Campos dos Amarais

12/10/53936 27/11/2012 IV LP/LI Phtec Hudraulics Importação e 
Exportação Ltda

Manutenção e reparo de 
equipamentos hidráulicos e 

pneumáticos exceto válvulas

Manutenção e reparo de equipamentos 
hidráulicos e pneumáticos exceto válvulas

Rua Lauro Vanucci, 920 – Jardim 
Chapadão

12/10/53937 27/11/2012 IV LP/LI Empório das Portas Ltda. ME Fabricação de artigos de madeira Fabricação de artigos de madeira (portas para uso 
doméstico, industrial e comercial)

Rua Doutor Luiz Aristeo Nucci, nº.06 – 
Jardim São Marcos

12/10/53938 27/11/2012 III ATZ Conjunto Habitacional 
Bandeirantes

Compensação por supressão 
de vegetação

Regularização da supressão de 02 árvores 
isoladas

Avenida Padre Gaspar Bertoni, nº.567 – 
Jardim Pacaembu

12/10/53940 28/11/2012 IV Manifestação ambiental CSN Soluções em Projetos e 
Automação Industrial LTDA – EPP

Comércio varejista de material 
elétrico Licenciamento novo Rua João Preda, 570 – Pq. Rural Faz. 

Sta Cândida

12/10/53941 28/11/2012 IV LP/LI WORKFER Comércio de produtos 
metalúrgicos Ltda – ME Serviços de usinagem Edifício existente. Área do terreno: 300 m2. Área 

construída: 266,94 m2.
Rua Euclides Bueno Miragaia, 79 – Jd. 

São José

12/10/53944 29/11/2012 IV LP/LI Paulo César da Rocha Natale – 
EPP

Fabricação de instrumentos não-
eletrônicos e utensílios para uso 

médico, cirúrgico, odontológico e
de laboratório

Novo estabelecimento. Área do terreno: 500 m2. 
Área construída: 393,11 m2

Rua João de Souza Coelho, 206 – Pq. 
Via Norte

12/10/53945 29/11/2012 IV Manifestação ambiental Auto Posto Global de Campinas 
Ltda

Posto de combustível Comercialização de combustível e lubrificantes Rua Marques de Valença, 20 – Jd. Santa 
Genebra

12/10/53946 29/11/2012 IV Manifestação ambiental Auto Posto Campineira Ltda Posto de combustível Comercialização de combustível e lubrificantes Av. Albino José Barbosa de Oliveira, 
1480 – Jd. José Martins

12/10/53949 29/11/2012 IV Manifestação ambiental Valeo Sistemas Automotivos Ltda Ampliação Fabricação de peças e acessórios para os sistemas 
de marcha e transmissão de veículos automotores Rod. Santos Dumont, km 63,5 – Helvétia

12/10/53954 30/11/2012 I LP/LI André de Oliveira Guimarães Terraplanagem Movimentação de 1.676,34m³ de terra Alameda das Palmeiras, nº.550 – Sítio 
de Recreio Gramado

12/10/53955 30/11/2012 I LP/LI Alexandra Scarpelli Baracat Terraplanagem Movimentação de 340,75m³ de terra Rua do Flautim, nº.161 – Residencial 
Parque das Araucárias

12/10/53957 30/11/2012 III ATZ HM Engenharia e Construções S.A. Intervenção em APP Limpeza e instalação de grade Rua Espirito Santo – Gleba C – Parque 
Industrial

REQUERIMENTOS PROTOCOLADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ENTRE 26/11 a 30/11/2012

ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / SD = SOLICITAÇÃO DE DISPENSA
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ANEXO Nº
PROTOCOLO

DOCUMENTO EMITIDO 
E RESPECTIVO 

NÚMERO
REQUERENTE EMPREENDIMENTO, OBRA OU ATIVIDADE ENDEREÇO VALIDADE

III 2012/10/26409 TCA 104/12-III SANASA – SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
E SANEAMENTO S.A.

IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE
ESGOTO – EEE

RUA JOSÉ APARECIDO PAVAN, S/Nº – 
PARQUE DAS UNIVERSIDADES 26/11/2014

III 2012/10/26409 ATZ 076/12-III SANASA – SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
E SANEAMENTO S.A.

IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE
ESGOTO – EEE

RUA JOSÉ APARECIDO PAVAN, S/Nº – 
PARQUE DAS UNIVERSIDADES N/A

III 2010/10/36592 TCA 103/12-III MRV PATRIMAR GALLERIA INCORPORAÇÃO SPE 
LTDA

INTERVENÇÃO EM APP PARA PASSAGEM DE 
TUBULAÇÕES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS E TRANSPLANTIO DE 01 INDIVIDUO 
ARBÓREO

RUA DR. ANTONIO DUARTE DA 
CONCEIÇÃO – JARDIM MADALENA 28/11/14

III 2010/10/36592 ATZ 075/12-III MRV PATRIMAR GALLERIA INCORPORAÇÃO SPE 
LTDA

INTERVENÇÃO EM APP PARA PASSAGEM DE 
TUBULAÇÕES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS E TRANSPLANTIO DE 01 INDIVIDUO 
ARBÓREO

RUA DR. ANTONIO DUARTE DA 
CONCEIÇÃO – JARDIM MADALENA N/A

IV 2012/10/53932 ETM 125-2012 CRIMPER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
TERMINAIS E CONECTORES ELÉTRICOS LTDA. - ME

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
PRODUTOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

RUA FRANCISCO CEARÁ BARBOSA, 
Nº 490 – CAMPO DOS AMARAIS 29/11/2013

II 2012/10/2789 PARACER DE 
INDEFERIMENTO

SANASA – SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
E SANEAMENTO S.A.

CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EXTERNA 

AO LOTEAMENTO RESIDENCIAL SIRIUS

RUA ROSA BALÃO – QUARTEIRÃO 
4515 – QUADRA 91 – LOTE 01 – 

CIDADE SATÉLITE IRIS
N/A

I 2012/10/37410 ETM 109/2012-I COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ARRUAMENTO E LOTEAMENTO GLEBA 32 – QUADRA 30013 – SÍTIO 
SÃO JOSÉ – BAIRRO ANHUMAS 12/11/2012

IV 2012/10/17622 LO 136/2012-IV DOCES E REFRESCOS SANTA RITA COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LTDA FABRICAÇÃO DE DOCES

RUA BENEDITO OLMOS 
HERNANDES, Nº 460 – JARDIM DO 

LAGO
12/11/2015

III 2010/10/36592 TCA 105/12-III MRV PATRIMAR GALLERIA INCORPORAÇÃO SPE 
LTDA

INTERVENÇÃO EM APP E SUPRESSÃO DE 225 
ÁRVORES PARA EXECUÇÃO DOS TRECHOS D, 

E e F DO COMPLEXO VIÁRIO 
GUANABARA/ANHUMAS

AVENIDA PROF. DR. ALEXANDRE 
CHIARINI E OUTRAS 30/11/2014

III 2010/10/36592 ATZ 077/12-III MRV PATRIMAR GALLERIA INCORPORAÇÃO SPE 
LTDA

INTERVENÇÃO EM APP E SUPRESSÃO DE 225 
ÁRVORES PARA EXECUÇÃO DOS TRECHOS D, 

E e F DO COMPLEXO VIÁRIO 
GUANABARA/ANHUMAS

AVENIDA PROF. DR. ALEXANDRE 
CHIARINI E OUTRAS N/A

DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ENTRE 26/11 A 30/11/2012

ATZ = AUTORIZAÇÃO   / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL    / LP = LICENÇA PRÉVIA     / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO     / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO     / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

 
 Campinas, 30 de novembro de 2012 

 HILDEBRANDO HERRMANN 
 Secretário Municipal De Meio Ambiente 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA - 
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE   

 Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2.012, com início às 14,30 horas, nas depen-
dências do Planetário - Parque Portugal, realizou-se a  128ª  Reunião Ordinária  do  Conse-
lho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA , com a presença dos seguintes conselhei-
ros: João Henrique Castanho de Campos (SMMA), Matheus Mitraud Junior (SMAJ), Fabio 
Pascuini Frainer (CEASA), Márcia Trevisan Vigorito (SANASA), Roseli Buzanelli Torres 
(IAC), Rodrigo Baccan (CATI), André Luiz dos Santos Furtado (EMBRAPA), Sabrina 
Kelly Batista Martins (FJPO), Eleonore Zulnara Freire Setz (UNICAMP), Dionete Santin 
(UNICAMP), Maria Pilar Rojais Pique (PUCC), Marcia Rosane Marques (SINDRURAL), 
Pia Gerda Passeto (OAB), Angélica Soares (OAB), Carlos Alexandre Silva (HABICAMP), 
Marcelo Coluccini de S. Camargo (SECOVI), Silvio Aparecido Spinella (SINTPQ), Laércio 
Augusto Romão (SINDAE), Félix Walter Germer Junior (AEAC), Marcelo José do Canto 
(ACI), Sidney Roberto Morelli (REMODELA), José Luiz Vieira Muller (INST. JEQUITI-
BÁ), Marcia Helena Correa (PROESP), Ana Maria Sorrosal (ATA), Rafael Moya (SOS 
SANTA GENEBRA), Marcela Dias Moreira (INST. VOZ ATIVA), Ana Maria Sorrosal 
(ATA), Tereza Penteado (RESGATE CAMBUI), Claudia Esmeriz (APAVIVA), Angela Po-
dolsky (MZ 1), Victor Augusto Petrucci (MZ 2), Mario Oscar Cencig (MZ 3), Leila Cursino 
Batista (MZ 5), Francisco Augusto de Souza (MZ 6) Elizabeta Novak (MZ 7), Marcos Ro-
berto Boni (MZ 8), mais os convidados Vânia Lando de Carvalho, Hugo de Godoy U. Tel-
les, Flavio Gordon, Silvia R. D. Teixeira e Érica Regina R. Cintra. Considerando que o Sr. 
Presidente Rafael D. Moya já havia comunicado sua ausência, os presentes aguardaram a 
chegada do Vice- Presidente, Silvio Aparecido Spinella, todavia, dado que, por volta das 
14:15 horas já havia quórum sufi ciente para início da reunião, os presentes aclamaram para 
presidi-la o conselheiro Victor Augusto Petrucci, o qual dando início aos trabalhos no  item 
01  colocou em votação a Ata da 127ª Reunião Ordinária, que foi aprovada por todos os 
presentes, em seguida, no  item 02  colocou em votação a Ata da 6ª Reunião Extraordinária 
que teve um voto contrário da conselheira Tereza Penteado, 5 abstenções e aprovação dos 
demais presentes.  Passando-se ao  ítem 03  O presidente em exercício, Victor, comentou so-
bre a necessidade urgente de mais pessoas nas comissões, lembrando vem insistindo na 
prioridade que deve ser tratado o meio ambiente, alertando que se nós tivermos na cabeça 
que nossa função é a defesa do meio ambiente não sabe, então, o que estamos fazendo aqui. 
Comenta, ainda, que vamos discutir até fi nal do século a questão das áreas urbanas, as ques-
tões concorrentes com o meio ambiente, comparando, inclusive a situação de São Paulo 
(capital) com o futuro de Campinas e região. Comentou, ainda, sobre matéria veiculada na 
televisão em que comunidades indígenas se propõem ao suicídio coletivo, ressaltando a 
necessidade de saber o interesse de cada um dosenvolvidos nesse processo todo. A partir 
desse instante uma série de pedidos de inversão na pauta ocorreram, assim passamos a indi-
car cada um deles e seus itens correlatos, neste momento tivemos a chegada do Sr. Vice-
-Presidente  SILVIO SPINELLA  que assumiu os trabalhos da presidência, tendo o reinício 
com o então  item 04 que era o  nove , quando o Sr. Rafael Luiz Mattos, Coordenador de Li-
cenciamento e Conformidade Ambiental da ALL - América Latina Logística, explicou sua 
necessidade de apanhar um voo para o Mato Grosso, ainda nesta tarde, iniciando assim seus 
comentários sobre a duplicação do trecho Boa Vista-Embu Guaçu, cujas obras provocaram 
uma série de contestações entre os moradores da região dos bairros do Satélite Íris, cujos 
representantes estiveram na reunião anterior do Comdema, registrando suas preocupações. 
Por essa razão, apresentou relatório da entidade desde 02/10/2010, culminando com emis-
são da certidão de uso e ocupação de solo pela PMC. Informou sobre a reunião de 10/10/2012 
na SMMA, com apresentação do programa de educação ambiental, garantindo que foram 
procuradas todas as lideranças da região do Satélite Iris, sendo que garantiram à comunida-
de a compensação ambiental naquela região, cujo documento é o mesmo entregue na 
SMMA. Após ampla explanação e respostas a algumas perguntas, o presidente em exercí-
cio, propôs uma propõe manifestação junto a Cetesb, já o conselheiro  BONI  comentou que 
poluição sonora naquela região será resolvida com o acesso por baixo da linha férrea, suge-
rindo, em seguida, que a compensação ambiental se realize no próprio local. Com a palavra 
 ANA SORROSAL  reforçou ser da mesma linha do BONI. Já o convidado e morador da-
quele região, Sr.  KURT : argumenta que em 28/8/12 uma moça, que se dizia representante 

da ALL, garantiu um canteiro de obra em cima de um rio, uma semana depois garantiu 
cortar só o necessário, depois disso assumiram o compromisso de uma reunião no dia 
03/09/12 com EMDEC - SMMA, etc., mas em 17/09/12 acabaram cortando cerca de 80 
árvores, já nos documentos da SMMA constam 100 arvores p/cortes. Por outro lado o Ibama 
exigiu que a compensação se desse 01 (um) ano antes do início dos cortes.  RUTE,  esposa 
do Sr. Kurt, argumenta que a forma da ALL trabalhar na teoria é linda, mas, na prática é 
outra coisa totalmente diferente, alertando que as reuniões não ocorreram, pois os represen-
tantes da ALL foram sozinhos na SMMA, mas que quando eles começaram os cortes nem a 
SMMA sabia, por isso exige que façam o túnel de ligação, mas que não seja em local de 
passagem clandestina, mas que proteja a população da região.  MARCIA CORREA  lembra 
o caso dos indígenas, alertando que a legislação municipal não pode ser mais branda que a 
federal, sendo que necessário uma fi scalização mais rigorosa por parte do Comdema . LA-
éRCIO  preocupa-se com as concessões da ALL que, em seu histórico, não cumpre com o 
que promete, desde a questão trabalhista em todo o Brasil até as recuperações da linhas, etc., 
ressaltando que precisamos fi car atentos pois isso é característica da empresa.  ALEXAN-
DRE  comenta que o cálculo está dentro das normas da SMMA, mas que não atende ao 
disposto pelo IBAMA, entende que o prazo de 1 (um) ano é a partir da apresentação do 
projeto ou início das obras, indaga sobre desocupação de áreas, licenciamento da obra do 
túnel, bem como necessita medição de ruídos na região.  FELIX  comenta que o aumento na 
linha vai aumentar a demanda, daí pergunta como a ALL vai se estruturar para isso, sem 
causar mais impacto na região.  RAFAEL ( representante daALL) a área toda do Jardim 
Florence não foi apresentada ao Ibama por não existir legalmente, mas aguarda manifesta-
ção da SMMA quanto o local para compensação. Quanto a passagem de nível, que hoje 
existe de forma precária e irregular, existe norma legal do DNIT que exige uma determinada 
distância entre um túnel e outro, assim já existindo outra passagem naquela região, não sabe 
se será possível regularizar essa que a população solicita, também informou que a ida sozi-
nho na SMMA, sem convidar os representantes dos moradores, foi em função da notifi cação 
recebida, assim tratou de atender àquilo que entende ser de responsabilidade da empresa, 
também esclareceu que todas as informações sobre este assunto estão no site da ALL. Já 
quanto a desocupação de áreas, esclareceu existe um procedimento da ALL junto a União 
Federal e que deve ser seguido rigorosamente. Já em relação a licença do Ibama é de se 
iniciar o processo de compensação até 1 ano após o início das obras e não 1 ano antes como 
foi reclamado. Quanto  ao item 05  que trata da visita realizada pela comissão especial na 
região do Parque Linear do Capivari, a conselheira  ELEONORE  fez a apresentação com 
slides e fotos da região, registrando invasão de APPs (barracos e chácaras), cerceamento e 
aterro de nascentes, estacionamentos irregulares, contaminação da água, problemas com 
vazão de liquido suspeito da antiga Zincromo (fábrica fechada), aterros (entulho e lixo), 
lixo, fogo, corte de arvores e gado na Mata Santa Terezinha, e até, construções em APPs 
(Faculdades, avenidas, as margens do Rio Capivari, entre outros), enfi m degradação geral. 
 VICTOR  propôs a criação de um grupo de acompanhamento, aprovando-se a mesma co-
missão que promoveu a visita e outros interessados, o que não foi deliberado entre os pre-
sentes. Já com o  item 06 , o conselheiro  BON I propôs a discussão do  item 7  agora, poster-
gando-se o item 6, o que foi aprovado pelos presentes, tendo assim conselheiroprocedido 
comentários sobre o texto já enviado para todos os conselheiros a respeito do assunto que 
trata da "invasão" das praças públicas do município, quer seja em caráter de doação ou 
mesmo de cessão sugerindo, via de consequência, a criação de uma comissão para estudar o 
assunto.  ROSELI  vê a proposta de criação do grupo como muito boa, devendo se estudar 
também a questão das praças adotadas.  MARCIA CORREA  comentou novamente sobre a 
escola no seu bairro,com terreno que está a venda, assim como outra praça doada naquele 
bairro.  FLAVIO GORDON  comentou que a partir de 1.988 a PMC não doa, mas apenas 
cede, informando que a partir da criação da a comissão de estudos SMMA junto com a Se-
cretaria do Comdema, poderá contribuir no levantamento de informações.  MULLER  co-
menta que já se deve pedir uma liminar judicial para se obter todas as informações.  DIONE-
TE  alerta que é preciso ver conjuntamente qual o melhor caminho para a comissão trabalhar 
e chamar à responsabilidade dos envolvidos.  ANGELA  concorda com DIONETE, envol-
vendo o legislativo no que for o caso.  ANA  lembra sobre a praça NELSON GONÇALVES, 
usada pela PM, no bairro do Cambuí, deseja saber se é regular ou não, declarando interesse 
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em participar da comissão.  EMANOEL  alerta que a Praça JOSÈ BISCOLA na Vila Indus-
trial foi dada permissão de uso para a Associação e que hoje existe uma construção inacaba-
da da Base da GM/PM naquele local. Ao fi nal das manifestações foi proposta a criação de 
uma comissão, aprovada por unanimidade, cujos interessados deverão se manifestar por e-
-mail. Passando ao  item 06 , mais uma vez o mesmo foi postergado para se discutir então o 
item 08 que trata das manifestações sobre os processos de licenciamento, assim a equipe da 
SMMA justifi cou a necessidade de se retornar à Prefeitura, deixando então o assunto que 
trata da compensação de gases para a próxima reunião. Dessa forma passou-se à apresenta-
ção do processo nº 11/10/17368 pelo conselheiro Fábio Pascuini, aprovado por todos os 
presentes e segue abaixo na forma do ANEXO I, em seguida passou-se a apresentação do 
processo nº 12/10/6870 pelo conselheiro Alexandre, o qual foi aprovado com uma absten-
ção, na forma do ANEXO II, na sequencia foi apresentado o processo nº 16935 referente o 
protocolo 12/10/11.551 que foi aprovado com duas abstenções na forma do ANEXO III, em 
seguida procedeu-se a apresentação do processo nº 17.539/10/12 pelo conselheiro VICTOR, 
o qual foi aprovado com uma abstenção, na forma do ANEXO IV; em seguida o conselheiro 
Mario apresentou o processo nº 12/10/20752 que foi aprovado por todos, na forma do ANE-
XO V, em seguida a conselheira Eleonore apresentou o processo nº 9438 que foi aprovado 
com três abstenções na forma do ANEXO VI. Neste instante o senhor presidente propôs a 
prorrogação da reunião por mais 15 minutos o que foi aprovado com três abstenções. Em 
seguida o conselheiro Victor procedeu a apresentação de 3 processos, por ele considerados 
como encravados na região da APA, sendo eles os de número 2009/10/34801 (Fazenda 
Santana da Lapa), 2010/10/16218 (Ville Saint Anne) e 2011/10/45542 (Reserva da Mata), 
os quais foram aprovados pelos presente na forma do ANEXO VII em conjunto para os 3 
empreendimentos. Na sequência, o mesmo conselheiro Victor apresentou o processo nº 
38940 aprovado pelos presentes na forma do ANEXO VIII., passando a seguir ao processo 
nº 12/10/32563 aprovado também, na forma do ANEXO IX, assim como, fi nalmente, o 
processo nº 11/10/48498 aprovado na forma do ANEXO X. Na sequência o conselheiro 
Victor, relator da Comissão de Análise de Territórios informou aos presentes a entrada dos 
seguintes processos para apreciação da Comissão: 10/10/30.904 - 10/10/30.911 - 
11/10/16.296 - 11/10/36.222 - 11/10/44.419 - 11/10/48.275 - 11/10/52.986 - 11/10/52.993 - 
11/10/52.997 - 11/10/56.330 - 12/10/02.091 - 12/10/06.423 - 12/10/15.695 - 12/10/16.930 
- 12/10/22.565 - 12/10/23.224 - 12/10/24.292 - 12/10/26.007 - 12/10/26.679 - 12/10/30.238 
- 12/10/30.260 - 12/10/32.681 - 12/10/34.338 - 12/10/34.346 - 12/10/34.351 - 12/10/37.032 
- 12/10/37.399 - 12/10/37.414 - 12/10/37.417 - 12/10/38.124 - 12/17/00.534 - 12/17/00535 
- 12/17/00536 - 12/17/00.537 - 12/17/00.538, sendo que dos processos acima foram selecio-
nados para análise os seguintes: 10/10/30.904 - 10/10/30.911 - 10/10/36.222 - 11/10/52.986 
- 12/10/56.330 - 12/10/06423 - 12/10/15.695 - 12/10/16.930 - 12/10/26.679 - 12/10/30.260 
- 12/10/32.681 - 12/10/34.338 - 12/10/34.346 - 12/10/37.032 - 12/10/37.399 - 12/10/37.414 
- 12/10/37.417 - 12/17/00.534 - 12/17/00.535 - 12/17/00.536 - 12/17/00.537 - 12/17/00.538. 
Em seguida o Sr. Presidente propôs prorrogação por mais 15 minutos que foi aprovada por 
todos os presentes, tendo a convidada  VÂNIA  informado sobre a necessidade de se indicar 
representante do Comdema para compor o CONCIDADE, quando então entre os presentes 
candidataram-se como titular o conselheiro Carlos Alexandre e a conselheira Dra. Pia Pas-
seto, cujos nomes foram aprovados por todos os presentes. Ainda a prof. Vânia lembrou o 
curso a ser realizado nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2.012 para todos os 
conselheiros municipais, promovido pela CGU, neste instante o convidado HUGO propôs 
uma grande aliança entre todos os representantes dos diversos Conselhos Municipais. Nada 
mais havendo a ser tratado a presente reunião foi encerrada as 17:30 horas cuja Ata foi por 
mim, Antonio Carlos Chiminazzo, Secretário Executivo, regularmente redigida, a qual após 
aprovada, em futura reunião, será publicada no D.O.M. para todos os efeitos legais.

 ANEXO I   
Protocolo 11/10/17368 - Parecer do COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente de Campinas sobre o requerimento de  YKS Luza Participações, 
 nome do empreendimento  Edifício Brest .
Trata se de um pedido de Licença Prévia e Licença de Instalação para construção de 
Habitação Multiresidencial Vertical HMV3. O empreendimento está situado á Rua 
Major Sólon nº 602 esquina com a Rua Dr. Antônio da Costa Carvalho Bairro Cam-
buí Macrozona 4, o terreno possui 1.101m² provenientes da incorporação de 4 lotes 
anteriormente ocupados por residências que foram demolidas (matriculas 793, 874, 
18.992 e 20.908).
O projeto prevê área construída de 7.064m², sendo três subsolos 1 andar térreo e 16 
pavimentos com 64 apartamentos no total, todos com um dormitório e 2 banheiros por 
unidade habitacional. Segundo documentação e cadastro na Secretaria Municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano existe rede de distribuição de águe e rede 
coletora de esgoto.
O empreendimento não precisará manter a taxa de 10% de permeabilidade do solo 
conforme artigo 24 § 2º da LEI COMPLEMENTAR Nº 15 DE 27 DE DEZEMBRO 
DE 2006 que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Campinas, já que o este 
está situado dentro do Polígono de Multiplicidade Ambiental que compreende a área 
central de Campinas, conforme o artigo 43 paragrafo único da mesma lei.
Os pedidos de Licença Prévia e Licença de Instalação já foram concedidos pela 
SMMA em 10.05.2011 e 23.08.2012 respectivamente.
Exaramos o seguinte parecer de acordo com as atribuições conferidas pelo Decreto 
17.261 de 8/2/2011. Com relação a presente solicitação, não existem objeções desde 
que sejam atendidas as solicitações feitas no Parecer Técnico Ambiental (PTA) nº 
122/2012 e no Termo de Compromisso Ambiental TCA 065/2012 este que solicita 
ao Empreendedor o plantio de sete mudas de espécies arbóreas ao longo do passeio 
público frontal conforme estabelecido pelo GAUC, e executar o plantio de 236 mudas 
de espécies nativas em uma área de 1412,98m². Ressaltamos que o empreendedor 
deverá apresentar maiores informações quanto ao local de destinação do bota fora, 
pois apenas informou que este seria enviado à cidade de Hortolândia. No momento do 
pedido da Licença de Operação o Empreendedor deverá comprovar que as solicitações 
do PTA e TCA foram realizadas. Finalmente observe-se o aumento do fl uxo de trafego 
na região e possível consulta à EMDEC.

Campinas 24 de outubro de 2012
FÁBIO PASCUINI FRAINER

Relator.
 ANEXO II 

   Parecer Técnico Comissão de Análise de Território COMDEMA 
 Conselheiro Carlos Alexandre Silva 
 Processo 2012/10/6870 - Pedido de Autorização para Intervenção em APP 
 Objeto: GRP 10 Empreendimentos LTDA.Estudo Gleba 1  
 Situada Av. Governador Aladino Selmi Bairro Jardim Campineiro Campinas SP 
 Breve histórico da Análise Técnica  
Trata-se de implantação de um Conjunto de 21 Galpões para atividades de Logística, 
com LI - Licença de Instalação n° 186/2011 - Alvará n° 998/2011
Foi apresentado Relatório técnico como componente do processo de Licenciamento 
para pedido de intervenção em APP para instalação de Obra de Arte de Derenagem de 
àguas Pluviais oriundas do Empreendimento.
A obra visa drenas as águas pluviais, e conduzi-las até o Corrego do Parí à 315m de 
distância, será necessária intervenção em 115,40m2 de APP Objeto de Licenciamento
As compensações atendem a legislação vigente já estabelecidas na LI pelo órgão Am-

biental, sendo defi nida coo o plantio e monitoramento de 58 mudas nativas na APP 
para recuperação parcial de Mata Ciliar.
Estando o pedido enquadrado ás legislações e atendendo aspectos técnicos ABNT 
quanto ao Projeto Técnico, este Conselheiro Membro da Comissão de Análise de Ter-
ritório Delibera voto favorável   à autorização de Intervenção solicitada.
 Sem mais, atenciosamente 

 CARLOS ALEXANDRE SILVA 
Conselheiro CONDEMA 

   ANEXO III 
   PROTOCOLO 16935  
 Pedido de renovação de Licença de Operação numero 2012-10-1.551 
  Trata-se do pedido de Licença da Operação da fábrica de chocolates e casquinhas 
de sorvete KERRY DO BRASIL LTDA., situada na Av. Mercedes Benz n. 460, em 
Campinas - SP, no Distrito Industrial. Está situada na Macrozona 5 com zoneamento 
Z 16, que permite a fabricação de produtos alimentícios. A área útil construída é de 
8.069 m2. E a área de terreno 35.000 m2. A região pertence à bacia hidrográfi ca do 
rio Capivari.
Consta Parecer Técnico Administrativo - PTA, aprovando a renovação, uma vez que 
esta LO atende os requisitos do Decreto 17.261/2011, item III. Foi apresentado rela-
tório ambiental da Plano Licenciamento Ambiental. A renovação da autorização está 
condicionada ao efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores e condi-
cionantes da LO n. 114/2012 emitida em 12/09/2012. 
Utiliza água de poço artesiano, não deixando as águas poluídas depois de seu uso, 
uma vez que se utiliza de um sistema de fi ltros e não utiliza água em seu produtivo. 
Tem uma estação de tratamento de esgoto própria, com análises regulares aprovadas, 
atendendo aos padrões exigidos. 
Foi apresentado um plano de acondicionamento, reciclagem e descarte de resíduos.
Não emite gases tóxicos nem odor na atmosfera. O nível de ruído externo é baixo, não 
incomodando os vizinhos. 
Uma vez que não foi constatada nenhuma agressão ao meio ambiente, com a exigência 
do PTA condicionado ao controle da emissão de poluentes e da qualidade da água, 
do ar e do nível de ruídos. Esta comissão emite seu parecer favorável à concessão da 
renovação da Licença de Operação, reiterando as exigências do PTA.
Eu, Pia Gerda Passeto assinei o presente parecer em nome da Comissão de Análise de 
Território e Gestão de Recursos Naturais, para ser encaminhado ao Pleno do COM-
DEMA para discussão. 

Campinas, 22 de outubro de 2012 
PIA GERDA PASSETO

   ANEXO IV 
  Protocolo 17.539/10/2012 interessado Barros Pimentel Eng. Com. Ltda para edifi -
cação vertical no Satélite Iris Quadra 223 Quarteirão 4643 na MZ5, rua Zilda Arns 
Neumann.
Trata-se de edifi cação com área total de 3.609,36 m2 em área de 2.779,0 m2 em duas 
torres com subsolo e 7 pavimentos mais o térreo para um total de 62 unidades e uma 
população estimada em cerca de 250 pessoas. O viário de acesso é pela Av. John Boyd 
Dunlop e a área do empreendimento está degradada no que se refere a sua cobertura 
vegetal original. O parecer da SANASA com validade de seis meses está vencido 
desde o dia 9 de agosto p.p. A Licença Prévia já foi concedida pela SMMA em 27 de 
agosto p.p.
Do parecer.
Esta Comissão de Análise de Território do COMDEMA chama a atenção de que este 
empreendimento, como dezenas de outros, está inserido em área de exclusiva depen-
dência da Av John Boyd Dunlop. Se somado a todos os demais empreendimentos des-
sa região da MZ-5 constata-se que certamente haverá um adensamento populacional 
não planejado para a região do entorno do Jardim Satélite Ires o que é um fator que 
a médio prazo agravará não somente a demanda do viário local já bastante saturado 
como a demanda adicional de equipamentos públicos e esgotamento sanitário. Todos 
estes fatores contribuirão a médio e longo prazo para a deterioração da qualidade de 
vida local. Um outro fator para o quela chamamos a atenção é a proposta de verticali-
zação com a edifi cação de empreendimentos de 7 ou mais andares.
Frente ao acima exposto esta Comissão de Análise de Território emite sua preocu-
pação pela emissão da LI uma vez que haverá adensamento populacional que será 
provocado por este empreendimento bem como de todos os demais empreendimentos 
em implantação na MZ-5 até que seja revisto o plano de uso e ocupação do solo dessa 
região de dependência exclusiva da Av. John Boyd Dunlop. Que opera, "na condição 
de manobras limitadas e diminuição de velocidade" ou seja, engarrafamento.
A presente manifestação segue assinado por mim, em nome da Comissão de Análise 
de Território para apresentação na reunião plena do COMDEMA.

Campinas 22 de outubro de 2012
VICTOR A. PETRUCCI
Conselheiro do COMDEMA

 ANEXO V     
   Protocolo  2012/10/20752  de interesse da Santa Genebra Empreendimentos Imobili-
ários, para a construção de tubulações para escoamento de águas pluviais com inter-
venção em APP, de comprimento 1.117,50 metros; a SMMA solicitou esclarecimentos 
ao empreendedor sobre dois itens: o tamanho e características da vegetação objeto da 
solicitação, e quem é o proprietário APP. Assim, fi camos no aguardo dos esclareci-
mentos a serem dados quando então solicitamos que o processo seja re-encaminhado 
a esta Comissão de Análise de Território do COMDEMA.

Campinas, 22 de outubro de 2012
MARIO O. CENCIG

Conselheiro no COMDEMA          
 ANEXO VI   

Parecer do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Campinas, referen-
te à ampliação da Av. Manoel Affonso Ferreira para ligação a R. Lajeado (Processo 
29438) - MZ-4
Descrição resumida:
A responsabilidade pelos custos e despesas para a implantação do referido trecho da 
Avenida é da SO1 Empreendimentos, e foi de sua iniciativa o Estudo Ambiental Apli-
cado, que menciona um Termo de Acordo e Compromisso Protocolo 08/10/31098, de 
30 de dezembro de 2009 Jardim São Fernando para interligação de ruas com trecho 
passando por sobre áreas de propriedades da LANAGRO e área da União. O Estudo 
Ambiental Aplicado é de autoria da Plana Licenciamento Ambiental. A ampliação da 
avenida (Figura 1) com quatro faixas de rolamento passa pelo estacionamento do Parque 
Ecológico Monsenhor Salim, margeia pelo lado interno, em território do LANAGRO. 
O percurso segue em linha reta até um desvio em curva para a esquerda, para contornar 
uma nascente e não intervir nos 50 m perimetrais correspondentes a sua APP, e um 
talude posterior, até o encontro com a Avenida Lageado. A terraplanagem envolve uma 
raspagem de 43707,47 m2, parte do solo será armazenada e reutilizada para cobertu-
ra de taludes e área de plantio, com corte de 54552,26 m3 e aterro correspondente a 
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10773,40m3, com prioridade para compensação destes volumes para minimização da 
necessidade de bota-foras ou caixas de empréstimo. Haverá remoção de eucaliptos e 
algumas árvores nativas (neste caso no atual estacionamento do Parque Ecológico), sem 
risco para o fragmento de mata localizado a uma distancia segura da Avenida. Há a 
implantação da infraestrutura de um loteamento de condomínio residencial e prédios 
residenciais disponibilizando 160 unidades habitacionais destinadas a realocar famílias 
(0 a 3 salários mínimos), de ocupações irregulares e que apresentam risco, conforme o 
item 2.3 das obrigações dos compromissários constantes do Termo de Acordo e Com-
promisso acima citado. O estudo identifi cou possíveis impactos ambientais tanto na fase 
de implantação como nas de operação do empreendimento mais especifi camente com 
relação a aspectos geológico-geotécnicos, tráfego, terraplanagem, geração de ruído e 
emissão de gás poluente, aspectos socioeconômicos e gerenciamento de resíduos sóli-
dos, com providencias para redução de seus efeitos. A adoção destas medidas devera ser 
iniciada concomitante ao inicio de obras e fase de implantação do empreendimento. O 
que se propõe no EAA é que "todos os impactos negativos possam ser primeiramente 
precavidos, e se inevitáveis, que sejam mitigados através de ações corretivas e preventi-
vas a fi m de que com a implantação e o funcionamento do empreendimento os impactos 
positivos possam sobressair" (sic). Consta Parecer Técnico Ambiental 018-12 e Licença 
Previa 17/2012 - II de 24 de agosto de 2012.
Assim sendo, desde que sejam observadas as considerações acima sugerimos a li-
beração da licença já concedida em 24 de agosto pp, reforçando o cumprimento das 
exigências e ações mitigadoras constantes do licenciamento ambiental municipal e do 
Termo de Acordo e Compromisso acima citado.
Campinas, 10 de outubro de 2012
Eu, Eleonore Setz, redigi e assinei o presente parecer em nome da Comissão de Analise 
de Território e Gestão de Recursos Naturais (Coordenador: Felix W. Germer Jr.; Relator: 
Victor Petrucci), para ser encaminhado ao pleno do COMDEMA para manifestação.
Figura 1. Foto do Google earth mostrando a localização do empreendimento em pauta 
(processo 29438) da Av. Manoel Afonso Ferreira no topo a esquerda ate a Av. Lage-
ado embaixo a direita, sinalizando também o local da nascente e sua APP, bem como 
evidenciando a infraestrutura (o arruamento) de um condomínio a ser benefi ciado pela 
futura avenida. A seta branca indica o estacionamento atual do Parque Ecológico onde 
serão removidas as arvores nativas.

   ANEXO VII 
    MANIFESTAÇÃO  

Ref: Protocolos 2009/10/34801 (Fazenda Santana da Lapa), 2010/10/16218 (Ville 
Saint Anne), 2011/10/45542 (Reserva da Mata).
O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas - COMDEMA de CAMPI-
NAS, reunido na sua 128a Reunião ordinária, no uso das atribuições conferidas na Lei 
Municipal nº 10.841, de 24 de maio de 2.001, no Decreto Municipal nº 13.874, de 4 
de março de 2.002, combinado com a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981 
e Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998, para o efetivo cumprimento das 
suas atribuições nos ditames do parágrafo 1º do artigo 187, artigo 188 e o artigo 189 
e seus parágrafos, Título V, Capítulo IV, da Lei Orgânica Municipal de Campinas, e
 Considerando  que o artigo 15 da Lei Federal No 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) diz: 
A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de 
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais es-
pecialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações hu-
manas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  (...) 
 §  2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e res-
trições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de 
Proteção Ambiental. 
 Considerando  que o artigo 27 dessa Lei diz:
 As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo. (...) 
 §  2o Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo (...), das Áre-
as de Proteção Ambiental (...) será assegurada a ampla participação da população 
residente. 
 §  3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo 
de cinco anos a partir da data de sua criação. 
 Considerando  que o artigo 28 dessa Lei diz:
São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou mo-
dalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo 
e seus regulamentos.
 Considerando  a Lei Municipal No 10.850, de 7 de junho de 2001, que criou a Área 
de Proteção Ambiental (APA) de Campinas cujo artigo 2o diz:
 São objetivos do município ao criar a APA: 
 I. a conservação do patrimônio natural, cultural e arquitetônico da região, visando a 
melhoria da qualidade de vida da população e a proteção dos ecossistemas regionais; 
 II. a proteção dos mananciais hídricos utilizados ou com possibilidade de utilização 
para abastecimento público, notadamente as bacias de contribuição dos Rios Atibaia 
e Jaguari; 
 III. o controle das pressões urbanizadoras e das atividades agrícolas e industriais, 
compatibilizando as atividades econômicas e sociais com a conservação dos recursos 
naturais, com base no desenvolvimento sustentável. 
 Considerando  a inexistência do Plano de Manejo da APA de Campinas.
 Considerando  que está sendo elaborado o contrato da Prefeitura Municipal de Cam-
pinas, através da compensação ambiental PDD/Petrobrás, para a elaboração do Plano 
de Manejo da APA de Campinas.
 Considerando  que o artigo 25 da Lei Complementar No 15, de 27 de dezembro de 
2006, que instituiu o Plano Diretor do Município de Campinas estabelece diretrizes e 
normas específi cas para a Macrozona 1.
 Considerando  que o artigo 14 dessa Lei Complementar estabelece a elaboração de 
Planos Locais de Gestão (PLG).
 Considerando  que os artigos 17, 18 e 19 dessa mesma Lei Defi nem os objetivos e 
competências dos Planos Locais de Gestão.
 Considerando  a inexistência do Plano Local de Gestão da Macrozona 1 (região da 
APA de Campinas).
 Considerando  que os empreendimentos citados estão em forma contígua entre sim e 
com outros empreendimentos já existentes, assim como parte da área deles encontra-
-se em área rural, fora do perímetro urbano.
 Considerando  que o parágrafo único do artigo 16 do Decreto Municipal No 17.261, 
de 8 de fevereiro de 2011 (que dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento 
ambiental) diz: 
" Quando ocorrer o pedido de licenciamento de empreendimentos em áreas contíguas 
ou em fases, poderá a SMMA, em decisão fundamentada, exigir processo de licencia-
mento único que possibilite a análise global dos impactos ambientais ".
 Considerando  que a Lei Municipal No 10.850 já citada diz:

  Art. 53 -    Na área rural da APA não serão permitidos parcelamentos do solo para fi ns 
urbanos, ou subdivisões, que resultem em lotes ou frações ideais de conjuntos em 
condomínios de dimensões inferiores ao módulo rural do INCRA para a região de 
Campinas - 20.000 m2 (vinte mil metros quadrados). 
  Art. 54 -    Nas áreas urbanas da APA serão consideradas como Áreas de Proteção 
Especial - APE as planícies de inundação excedentes às Áreas de Preservação Per-
manente - APP e as áreas com declividade natural do solo superior a 30 % (trinta por 
cento), quando localizadas em terrenos que ainda não foram objeto de parcelamento 
para fi ns urbanos. 
  Art. 55 -    Nas APP e APE localizadas nas áreas urbanas da APA que ainda não foram 
objeto de parcelamento para fi ns urbanos, fi ca vedada a implantação ou aumento 
de quaisquer edifi cações e obras, com exceção de equipamentos e infra-estruturas 
urbanas imprescindíveis ao controle ambiental ou urbanístico, a critério do Poder 
Executivo Municipal e dos demais órgãos competentes. 
 MANIFESTA :
Solicitar à CETESB levar em consideração as  Considerações  acima explicitadas, na 
sua análise dos processos citados a ela submetidos para efeitos de licenciamento am-
biental, após o qual os mesmos retornem a este Conselho para fazer a sua avaliação e 
exarar parecer sobre o assunto.

Campinas, 25 de outubro de 2012.    
 ANEXO VIII 

  Protocolo 38940/2012 acoplado ao nº 09/10/40812 de interesse da ANCAR IVA-
NHOÉ Campinas S.A.
Trata-se de movimentação de terra já analisada no PTA 127/2012 e localizada na Av 
John Boyd Dunlop s.n., na localidade São José, gleba 60. Refere-se à retirada de ma-
terial de jazida (caixa de empréstimo) localizada na margem direita do córrego que 
atravessa a gleba citada para atender à necessidade de aterro em vista das alterações 
do projeto viário e de ajustes nas obras do Bandeira Shopping. Por informação da se-
cretaria Executiva do COMDEMA o projeto foi alterado e assim fi camos no aguardo 
do que será proposto para a execução quando então solicitamos que o processo seja 
reencaminhado a esta Comissão de Análise de território do COMDEMA.

Campinas, 22 de outubro de 2012
VICTOR A. PETRUCCI
Conselheiro no COMDEMA

       ANEXO IX   
Protocolo 2012/10/32563 para a implantação do empreendimento BRC XXIII de inte-
resse da empresa Empreendimentos Imobiliários Ltda a ser licenciado pela CETESB 
com área total de 304.651,70 m2 para implantação de galpões, hotel e conjunto de 
escritórios.
Enquanto conselheiro do COMDEMA e integrante da Comissão de Análise de Territó-
rio solicitei informação à SMMA através de requerimento protocolado em 29 de agos-
to p.p. Tomei cieêcia de que a fi scalização da SMMA constatou que o licenciamento 
da CETESB até o momento não foi concedido e que o empreendimento já se encontra 
em estágio de implantação.
Frente ao acima exposto esta comissão solicita que haja continuidade da ação fi scali-
zadora uma vez que o empreendimento não possui nenhuma licença de implantação 
do orgão competente para tanto. Solicita outrossim que até que seja apresentado, nos 
termos da leis vigentes, uma licença prévia e que o processo seja submetido à Pre-
feitura Municipal de Campinas e a este Conselho de Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente esta Comissão de Análise de Território manifesta-se pela solicitação de em-
bargo imediato das obras até que sejam plenamente regularizados os trâmites legais 
de licenciamento.
O presente segue assinado por mim, em nome da Comissão de Análise de Território 
para ser apresentado na Reunião Ordinária do COMDEMA.

Campinas 22 de outubrio de 2012.
VICTOR AUGUSTO PETRUCCI

Conselheiro no COMDEMA
   ANEXO X 

  Protocolo 11/10/48.498 
Interessado: Cyrella Empreend. Imobiliários
Parecer já feito e aprovado na reunião plena do COMDEMA de 26/09/2012 com a 
condicionante d esclarecimentos da área a ser construída. Recebemos da SMMA a 
confi rmação de que a L.P. foi dada tendo por base a área do terreno de 1.858,79m2 
e área construída de 14.731,72m2. Quanto a solicitação de justifi cativa de emissão 
de L.P. antes de tramitação no COMDEMA cremos que o  modus operandi  entre o 
COMDEMA e a SMMA fi cará sanado com a emissão da Normativa Ordem de Serviço 
02/2012 acordada com a Comissão de Análise de Territórios. 
Frente ao exposto, endossamos a LP expedida pela SMMA.

Campinas, 10 de outubro de 2.012.
 VICTOR PETRUCCI 

Relator da Comissão de Análise de Territórios
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO 

 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMDEMA 
  

 ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 
2.012 DO COMDEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE   
 Aos 23 dias do mês de novembro de 2.012, as 14:30 horas, nos termos da Convocação expedida 
pelo Sr. Presidente do COMDEMA, nas dependências do Salão Vermelho - Papa João Paulo II, 
andar térreo do Paço Municipal, reuniram-se os conselheiros adiante registrados para realizaação 
da  7ª  reunião extraordinária do ano de 2.012  do Conselho Municipal de Meio Ambiente - 
COMDEMA, cuja pauta constava da seguinte Ordxem do Dia: (1) Informes da Presidência (30 
minutos), (2) Fala dos Conselheiros (30 minutos), (3) Apresentação pela concessionária Rota das 
Bandeiras sobre o projeto de prolongamento da Rodovia Magalhães Teixeira = ANEL VIÁRIO 
(60 minutos), (4) Questionamentos e Deliberação Plenária (60 minutos), contando apenas com 
a presença dos seguintes conselheiros: Fabio Pascuini Frainer (CEASA), Marcia Trevisan Vigo-
rito (SANASA), André Luiz dos Santos Furtado (EMBRAPA), Sabrina Kelly Batista Martins 
(MATA SANTA GENEBRA), Eleonore Zulnara Freire Setz (UNICAMP), Pia Gerda Passeto 
(OAB), Carlos Alexandre Silva (HABICAMP), Silvio Aparecido Spinella (SINTPQ), Rafael 
Duarte Moya (SOS SANTA GENEBRA), Mario Oscar Cencig (MACROZONA 3), Francisco 
Augusto de Souza (MACROZONA 6), Elizabeta Novak (MACROZONA 7). Assim, conside-
rando que as 14:40 horas, portanto, já 40 minutos após o horário da convocação inicial, não se 
obteve o número mínimo necessário de conselheiros, o Sr. Presidente, Dr. Rafael Duarte Moya, 
determinou que nos termos do artigo 4º - parágrafo primeiro da Lei 10.841/2001 C.C. art. 14 - 
parágrafo 4º do Decreto 13.874/2002, fosse encerrada a presente reunião, cuja Ata foi por mim 
Secretário Executivo, Antonio Carlos Chiminazzo, lavrada, a qual após aprovação em futura 
reunião deverá ser publicada no DOM para que surta seus efeitos legais. 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO 

 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMDEMA 
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 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
DE CAMPINAS - CONGEAPA 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 CONVOCAMOS os senhores (as) Conselheiros(as) titulares e suplentes, para reunião extra-
ordinária que acontecerá no  dia 04 de dezembro de 2012 (terça-feira), primeira chamada 
às 18h30  e  segunda chamada às 19h00 , na Sede do Conselho, Av. Heitor Penteado, nº 
1.162, Distrito de Joaquim Egídio, Campinas/SP, cuja  PAUTA  segue abaixo:
- Análise dos processos pendentes, protocolados nesse Conselho, para os encaminhamentos 
necessários, conforme deliberado na última Reunião Ordinária ocorrida em 27 de novem-
bro, onde foi constituída uma Câmara Técnica para análise desses processos. 

 Campinas, 29 de novembro de 2012 
 JOSÉ AFONSO DA COSTA BITTENCOURT 

 Presidente Do Congeapa 
  

 CONVOCAÇÃO   
 Compareçam os interessados abaixo relacionados, no horário das 9h00 às 16h00, 

para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, conforme estabe-
lece a  Ordem de Serviço nº 05 de 06 de junho de 2012. 

 COORDENADORIA SETORIAL DE BANCO DE DADOS 
 SETOR DE CONVERSÃO DE DADOS 

Prot. 11/11/16121 - Lilian Jamie Akume Lopes da Sliva
Prot. 11/11/10804 - Gustavo de Queiroz
Prot. 12/11/10404 - Alexandre Casseb Orsi
Prot. 12/11/03331 - Joaquim A. Santo
Prot. 06/11/06681 - Helena Maria Gomes Vilas Boas
Prot. 11/11/05257 - Alcindo Cortelazzi Junior
Prot. 11/11/16421 - João aparecido de Carvalho
Prot. 10/10/29093 - Pedro Caria Sobrinho
Prot. 11/11/11962 - Munir Tannouri
Peor. 12/10/17148 - Renato Gonçalves Dias
Prot. 10/11/14169 - Tecnopark S/A Serviços e Empreendimentos
Prot. 12/10/11972 - Luiz Fernando Neves Galvan
Prot. 78/00/11644 - Rui Scaranari
Prot. 12/11/10923 - Antonio Carlos Araujo
Prot. 11/11/15818 - Gustavo Malavazzi
Prot. 11/11/15301 - Jodil Investimento e Participação Ltda
Prot. 11/11/09035 - Fidelcino Policarpo da Silva
Prot. 12/11/09317 - Juliana Maria Giarola
Prot. 10/11/00279 - P. Severini Netto Comercial Ltda
Prot. 12/11/08000 - Antonio Marcos Braz
Prot. 11/11/16577 - Vicente de Paula Rosa
Prot. 12/11/05723 - Hercio Azevedo de V. Cunha
Prot. 12/11/06260 - Sergio Ricardo Cavalcante Lima
Prot. 12/11/09693 - Luixz Daniel Cunha
Prot. 12/11/10601 - Orivaldo Correa da Silva
Prot. 12/11/11505 - Danilo Contelli
Prot. 99/00/26425 - Claude Matchouline de Barros 
Prot. 85/00/30269 - Luiz Carlos Chita
Prot. 12/11/01408 - Ayrton Senna Empreendimentos Ltda
Prot. 11/11/16755 - Roca Construtora Incorp. E Adm. 
Prot. 12/11/08354 - Deslandi Torres
Prot. 11/11/07769 - José Mario Iannelli
Prot. 11/11/10585 - Marcelo de Novais Oliveira
Prot. 12/11/06376 - Dirceu Albuquerque da Silva
Prot. 12/11/04924 - Luiz Carlos Rogieri 
Prot. 12/11/09480 - Luiz Martinion
Prot. 12/11/02821 - Francisco Fernandes Maia de Oliveira
Prot. 12/11/02958 - Nivaldo Tadeu Marcusso
Prot. 10/10/14064 - Sol Invest Adm e Participações Ltda
Prot. 01//00/66983 - C.D.H.U. Cia de Desenv. Habitacional e Urbano do Est. De S.P.  
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 SETOR DE EXPEDIENTE - C.S.A. - SEPLAN   

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 CONCURSO PÚBLICO - PROCURADOR 
 EDITAL Nº 010/2012 - HOMOLOGAÇÃO 

 O Secretário de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública, nesta data, a  HOMOLOGAÇÃO  do Concurso Público 
destinado ao provimento de cargo efetivo de Procurador, sob o regime estatutário, de acor-
do com a legislação pertinente e o disposto no Edital 010/2012 e seus Anexos.
O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado a partir da 
publicação de sua homologação em Diário Ofi cial do Município, podendo ser prorrogado, 
uma única vez, por igual período. 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 NILSON JOSÉ BALBO 

 Secretário Municipal De Recursos Humanos 
  

 COMUNICADO EGDS - ATENÇÃO ESTAGIÁRIOS, 
MENORES APRENDIZES E MONITORES 

 A Prefeitura Municipal de Campinas, através da EGDS, promoverá a 
palestra de encerramento do ciclo 2012 

  " GERAÇÕES X,Y E Z - As novas gerações e suas possibilidades de sucesso no merca-
do de trabalho", com o consultor Eliasaf de Assis. 
 Data:  11 de Dezembro, 3ª feira
 Local:  Salão Vermelho do Paço Municipal ( Av. Anchieta, 200 - Campinas - SP )
 Horários:  2 opções para você escolher!  
 9h às 11h  OU  13h às 15h 
 Inscreva-se no horário de sua preferência, através do nosso site: 
 https://smrh1.campinas.sp.gov.br/cursos_egds/ 
 ou através do e-mail:  rh.egds@campinas.sp.gov.br  
 ou ainda pelos telefones: |19| 32369561 - 32366982 .
 NÃO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE, PARTICIPEM! 
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor Do Departamento De Recursos Humanos 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS COMUNICA   

 PROTOCOLO: 12/07/02766 PAS
INTERESSADO:RENATA MENUGINI SANTOS DE FERITAS
CNAE: 8650-0/04
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA 
DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/07/02642 PAS
INTERESSADO: ROGÉRIO MANOEL DUARTE NOGUEIRA
CNAE:8630-5/03
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 12/60/2139 PN
INTERESSADO: RM ORTOPEDIA LTDA EPP
CNAE: 8630-5/03
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 12/07/02818 PAS
INTERESSADO:EDUARDO AYUB LOPES
CNAE: 8650-0/04
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/40/02817 PL
INTERESSADO: CARDIOCENTER CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA ME
CNAE: 8630-5/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/07/02795 PAS
INTERESSADO: EDSON RODRIGUES CAMPOS
CNAE: 9602-5/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 12/07/02793 PAS
INTERESSADO: CENTRO MÉDICO HOMEOPÁTICO DA CAMÍNAS LTDA
CNAE: 8690-9/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/07/02800 PAS
INTERESSADO:BRITO SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS EIRELE 
CNAE: 8630-5/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 12/07/02833 PAS
INTERESSADO: MAIS MOVIMENTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE REABILITAÇÃO 
LTDA
CNAE: 4645-1/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

PROTOCOLO: 12/07/02758 PAS
INTERESSADO: UMA UNIDADE MÉDICA ASSIATENCIAL
CNAE: 8630-5/03
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

PROTOCOLO: 12/07/02765 PAS
INTERESSADO: SANDRA ROSA MACHADO LUZ GIMENEZ 
CNAE:8650-0/06
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO INSUFICIENCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTA-
LAÇÕES E ATIVIDADES (SUB ITEM5. 1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº15. 038, DE 30/12/2004).

PROTOCOLO: 12/07/02703 PAS
INTERESSADO: GILEADE CLÍNICA MÉDICA LTDA
CNAE: 8630-5/06
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
INDEFERIDO INSUFICIENCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTA-
LAÇÕES E ATIVIDADES (SUB ITEM5. 1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº15. 038, DE 30/12/2004).

PROTOCOLO: 12/07/02773 PAS
INTERESSADO: BARROSO & JANUÁRIO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME
CNAE: 4771-7/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
INDEFERIDO INSUFICIENCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTA-
LAÇÕES E ATIVIDADES (SUB ITEM5. 1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº15. 038, DE 30/12/2004).
INDEFERIDO INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATIVEIS COM AS ATIVIDADES POR INA-
DEQUAÇÃO DE ÁREA, DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE DECRETO ESTADUAL 12.342/78.

TERMO DE DESINTERDIÇÃO
PROTOCOLO:12/07/02852 PAS
INTERESSADO:CLINICA GERIATRICA CANTINHO FELIZ DOS VOVÔS
ASSUNTO: TERMO DE DESINTERDIÇÃO AO 03962
FICA ATRAVÉS DESTE TERMO DE DESINTERDITADO ESTE ESTABELECIMENTO A PARTIR DESTA 
DATA 26 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL 6764/91.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES 

 Coordenadora VISA-LESTE 
  

 DISTRITO DE SAÚDE NOROESTE 
 Vigilância em Saude Noroeste 

  PROTOCOLO: 12/30/01174
INTERESSADO:PAULO CORREA NESTI 
 ASSUNTO:LAUDO AVALIAÇÃO SANITÁRIA - LAS 
 DEFERIDO              
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 ELOISA CRISTINA DOS SANTOS COSTA 

 Coordenadora Visa Noroeste 

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

 PORTARIA Nº 202/12 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  2011/215/000053 , em especial levando em consi-
deração o relatório da Comissão Processante de fl s. 135 a 138 e a manifestação do Sr. 
Corregedor da Guarda Municipal de Campinas às fl s. 139 dos autos e nos termos do 
artigo 50 - inciso III, letra "a" da Lei Municipal 13.351/08, decide pela  ABSOLVI-
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ÇÃO  do servidor matrícula  105.991-2,  observando-se a recomendação de fl s. 138; 
139 e 139-verso dos autos, com o consequente  arquivamento  dos autos.
 

 Campinas, 26 de novembro de 2012 
 SINVAL ROBERTO DORIGON 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 
  

 PORTARIA Nº 208/12 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  2011/215/000148 , em especial levando em consi-
deração o relatório da Comissão Processante de fl s. 96 a 98 e a manifestação do Sr. 
Corregedor da Guarda Municipal de Campinas às fl s. 99 a 100 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. 100 dos autos. 
 

 Campinas, 28 de novembro de 2012 
 SINVAL ROBERTO DORIGON 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 
  

 PORTARIA Nº 178/12 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  2011/215/000057 , em especial levando em conside-
ração o relatório da Comissão Processante de fl s. 59 e 60 e a manifestação do Sr. Cor-
regedor da Guarda Municipal de Campinas às fl s. 61 e 62 dos autos, decide com fulcro 
no artigo 50 inciso III da Lei Municipal 13.351/08, pelo  arquivamento  do feito.
 

 Campinas, 24 de outubro de 2012 
 SINVAL ROBERTO DORIGON 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 
MURO E/OU ALAMBRADO 

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

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. 
CARTOGRÁFICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“VANDERLEY 
DOURADO DE 
CARVALHO”

3364.24.19.0015.00000 11794
“JARDIM 

SAO PEDRO - 
VIRACOPOS”

12 2012/70/464

 

 Campinas, 29 de novembro de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

 PROTOCOLOS: 2011/70/6589, 2011/70/6590, 2011/70/6591, 2011/70/6707, 
2011/70/6945, 2011/70/6958, 2011/70/6959, 2011/70/6962, 2011/70/6963, 2011/70/6964, 
2011/70/6966, 2011/70/6972, 2011/70/6974, 2011/70/6975, 2011/70/6976 e 2012/156/2924.
INTERESSADO: UNISER SERVIÇOS E OBRAS LTDA.
Com base no parecer exarado pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, IN-
DEFIRO os recursos apresentados através dos respectivos protocolos, mantendo-se as 
exigências quanto ao cumprimento das obrigações previstas em Lei.
 

 Campinas, 27 de novembro de 2012 
 VALDIR TERRAZAN 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 Convocação 

  Maria Lucia dos Santos - Protocolo n.º 2012/10/47620, De Solange Sales da Silva 
Domingues Cruz - Protocolo n.º 2012/10/52939; "Compareça o interessado".  

 Campinas, 28 de novembro de 2012 
 ENG.º MANOEL MOREIRA DE LIMA 

 Coordenador Setorial De Serviços Públicos 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 RESOLUÇÃO N° 238/2012   
 Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de Trans-
portes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, de 15 de 
dezembro de 1993;
Considerando fi nalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o disposto 
nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que dis-
põem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
 DETERMINA 
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos  AIT's 
lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 com imposição de penalidade processadas 
em 29/11/2012 a 29/11/2012  abaixo relacionados.
Ficam também notifi cados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas nesta 
Resolução, do início do prazo para, com base no parágrafo 4º do artigo 282 do Código de 

Trânsito Brasileiro, apresentar eventual recurso.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 WILSON FOLGOZI DE BRITO 
 Secretário Municipal De Transportes 

 SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE CAMPINAS
NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PROCESSADAS NO PERÍODO DE 29/11/2012 A 29/11/2012

ENQUADRAMENTO 500.20-MULTA, POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA 
JURÍDICA
PROCESSADAS EM 29/11/2012
ACZ0972 N135515374 AMD0665 N135512954 AMO6373 N135568064
ANN2357 N135535064 APP7867 N135552884 APQ0711 N135515704
APS6834 N135529784 APW8147 N135536494 AQC4401 N135539684
AQR2772 N135560584 ARU9772 N135532094 ARW1890 N135520004
ASW1061 N135567624 ATJ6311 N135558494 ATQ1823 N135568174
ATR9746 N135522524 ATS4333 N135530224 ATU6236 N135512074
ATX2879 N135518454 ATY6696 N135566414 AUE7861 N135565534
AUG5277 N135561574 AUI4769 N135531214 AUI7925 N135546174
AUL0937 N135557504 AUZ8779 N135560034 AVB6255 N135543644
AVC5866 N135517684 AVF2827 N135529124 AVF8262 N135561794
AVI9744 N135517574 BAF2003 N135510104 BAV4325 N135525494
BBA0653 N135531544 BDR0212 N135533414 BDR5557 N135551234
CAX7185 N135517804 CEP0146 N135561024 CJI8963 N135536934
CJY9837 N135563114 CKE2628 N135537044 CKE2628 N135547164
CKM3538 N135549804 CLB5965 N135526814 CMF1740 N135523624
CNQ4926 N135508664 CPA0032 N135541884 CPK3439 N135531654
CPU3941 N135545734 CQZ7480 N135509324 CRQ2926 N135510974
CTP4138 N135521974 CVB5287 N135546064 CWG6789 N135506574
CWP2648 N135549584 CWP2648 N135545844 CWP2648 N135522194
CXC5501 N135537594 CYZ7794 N135550904 CZJ3236 N135526044
CZJ3236 N135517244 CZJ8520 N135519224 DBY5198 N135563004
DBY6144 N135509874 DDV2828 N135520654 DEY5666 N135554314
DFE1599 N135509764 DFU6905 N135516364 DIW8273 N135555744
DJQ4322 N135513284 DKT7492 N135521644 DMO3728 N135566524
DQY5993 N135512844 DSN4990 N135564984 DSN6394 N135552444
DSQ5780 N135519334 DSQ7584 N135544194 DSY1831 N135549144
DTU3738 N135522304 DTU3738 N135553764 DTX8302 N135554864
DUT0214 N135557404 DVG3651 N135526704 DXC0274 N135506464
DXD2208 N135518674 DXS0286 N135510864 DXU4400 N135507344
DYG0477 N135520434 DZK1918 N135530774 EAL9000 N135529564
EAU2818 N135518894 EAW3098 N135513174 EBA0294 N135517354
EBB1185 N135525604 EBX9641 N135559044 ECE1312 N135529904
ECF9419 N135549034 ECH7075 N135533634 EDF3761 N135541224
EDF6818 N135539024 EDW9681 N135518784 EEP3004 N135506794
EER7351 N135561244 EER9027 N135514054 EER9027 N135530114
EGM4683 N135529344 EGM5767 N135533524 EIG5639 N135516034
EIQ5668 N135540564 EJW3649 N135547714 EKK1364 N135517024
EKN2840 N135526374 EKZ8384 N135555634 ENC0278 N135506904
ENL2701 N135545954 ENR2767 N135541114 ENT6504 N135507564
ERB8436 N135525934 ETB8759 N135553544 ETH2858 N135556734
ETV7963 N135564004 EWP1104 N135537154 EZQ0101 N135537604
EZW4347 N135518344 GAA0030 N135549704 GHX3000 N135535284
GUD1964 N135547054 GVO4330 N135530554 GYS0223 N135547824
HAJ6677 N135552224 HBF0793 N135554204 HCE9476 N135527364
HDI5251 N135567074 HDM7360 N135566084 HER5121 N135541554
HET9993 N135564544 HFD5996 N135528904 HFF6887 N135538144
HFG4116 N135549694 HFI0270 N135548044 HFI9515 N135554094
HFI9525 N135558054 HFK4566 N135535394 HFV1717 N135558714
HGB6400 N135534844 HGP9839 N135538804 HGY1265 N135561904
HGY1317 N135562674 HGY1317 N135551674 HGY4060 N135534734
HHH7748 N135563664 HHL2246 N135523844 HHU7573 N135515154
HID9043 N135515604 HIP1534 N135559264 HIP5433 N135530884
HJH8941 N135538914 HJI0893 N135557174 HJU2521 N135538474
HJZ6662 N135533854 HKE9726 N135508114 HKH8586 N135513504
HKJ2023 N135565104 HKN9720 N135516914 HLD0779 N135509984
HLQ1003 N135524404 HNK8806 N135508774 HNS3655 N135564654
HNU2747 N135544204 HOK1915 N135512294 HTG7950 N135512624
IQB0929 N135565094 JIU1252 N135545624 JPP4077 N135535834
JQJ6417 N135516694 LKJ3297 N135522964 LQL9207 N135517134
LRF4097 N135507234 MET7901 N135521204 MHT6328 N135555204
MHU8932 N135563224 MIR9996 N135517794 MIX2723 N135548374
MIX2723 N135516804 MTX4729 N135508334 MWF7349 N135513404
MYV5071 N135560914 NFW6999 N135522634 NUE6263 N135541004
NVO0840 N135536054 NXY1512 N135541334 NXY1975 N135551344
NXY1975 N135558824 NXY2014 N135562564 NYA1580 N135559604
NYD7605 N135556954 NYG5587 N135553104 OCA6764 N135542214
OLO3390 N135541444 OLO3851 N135550464 OLP4318 N135554644
OLP6904 N135556294 OLP8623 N135521754 OLQ8474 N135554534
OLR0123 N135524064 OLV4943 N135522204 OLW7081 N135529454
OLW7436 N135523954 OLZ8107 N135514714 OMF9133 N135531984 

 WILSON FOLGOZI DE BRITO 
 Secretário Municipal De Transportes 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  DEFERIDO
 PROT.12/11/13958 VALMIR LEONARDO DOS SANTOS.
 INDEFIRO
 PROT.12/10/49800 TECHMIDIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO S/A - PROT.07/11/3922 VIZA COMU-
NICAÇÃO LTDA.
 COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.12/11/12169 LUIZ MARTINION FEIRREIRA - PROT.12/17/3295 VALDIR AMADO JUNIOR - 
PROT.12/17/3277 ANDRÉ CAZAUBON CALDEIRA - PROT.12/11/13887 - PROT.12/11/13888 REDE SUL 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - PROT.11/11/11108 TATALIS PROD.E PROMOÇÕES ART.S/S LTDA 
- PROT.09/11/15029 UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A - PROT.10/11/13651 FUNDA-
ÇÃO IRMÃ RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO - PROT.12/11/12820 FAMPORT EMP.E PART. LTDA 
- PROT.12/10/46154 PAULA ALMEIDA USIER.
 COMPAREÇA O INTERESSADO NO PRAZO DE 03 DIAS
 PROT.03/10/39574 RODRIGO DELEUZE DE MELO ALMADA-ME.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 ENGº SÉRGIO MOREIRA CAMAROTA 

 Diretor Do Departamento De Controle Urbano 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  DEFERIDO
 PROT.12/11/2865 CARLOS ALBERTO SCORZA - PROT.12/11/4903 ELENICE ROSICLER FRANCO FER-
NANDES - PROT.11/11/14804 STEPHANIE DI GIROLAMO V. DA SILVA - PROT.12/11/3954 MARIA JOSÉ 
DE ARAUJO MARTINS - PROT.11/11/15383 WALTER PREVITALLI - PROT.12/11/535 RENATA CRISTINA 
BARBOSA - PROT.11/11/15412 VALENTIM FAVARÃO SIMILI - PROT.09/11/2499 TECHNO PARK EMP.E 
ADM. IMOB. LTDA. 
 COMPAREÇA O INTERESSADO
 PROT.12/11/10751 MARCIO ALESSANDRO MURAYAMA - PROT.10/10/11583 JOSÉ LUIZ DONIZETE 
SILVERIO - PROT.12/11/8479 OSVALDO PASSARINI - PROT.12/11/6440 ELIANE DA SILVA MOURA - 
PROT.12/11/6369 FRANCISCO MECCHI NETO - PROT.12/11/8322 ROGERIO PALETA - PROT.12/11/6477 
ABELMIR LANTYER MARQUES - PROT.12/11/11771 RICARDO MORELLI - PROT.12/11/13194 SERGIO 
WILLIAN SABBADINI - PROT.11/11/12855 MARISA MATEUS LIMA.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 ENGº CLOVIS MARTINI 

 Diretor Do Departamento De Uso E Ocupação Do Solo 
  

 GABINETE DO SECRETÁRIO   
  DEFIRO O RECURSO  , LEVANTAMENTO DO AUTO DE EMBARGO Nº 0797   E A REANOTAÇÃO DO 
PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 08/11/10009 EM NOME DE HAMILTON CE-
SAR CARIAS.
 PROT.12/11/14036 MIGUEL DI CIURCIO.
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 ENGº. HÉLIO SEDEH PADILHA 

 Secretario Municipal De Urbanismo 
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 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 ERRATA AO EDITAL DE ELEIÇÕES 2012 - CAMPREV 
 ERRATA AO EDITAL DE ELEIÇÕES 2012 - CAMPREV E SEU REGU-

LAMENTO, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, NOS 
DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2012O Diretor Presidente do Instituto 
de Previdência Social do Município de Campinas-SP, CAMPREV, no uso 
de suas atribuições, torna público e ofi cializa a presente "ERRATA" ao 

EDITAL DE ELEIÇÕES 2012 DO CAMPREV, publicado no Diário Ofi cial 
do Município, nos dias 28 e 29 de novembro de 2012, conforme disposições 

a seguir alteradas e acrescentadas: 
 1. Altera-se a introdução do Edital, no seu primeiro parágrafo:
ONDE SE LÊ:
FAZ SABER que estarão abertas, no período de  03 de DEZEMBRO A 19 DE DE-
ZEMBRO de 2012,  na sede desta Autarquia - CAMPREV, localizada na Rua Sa-
cramento, nº 374 - centro - Campinas-SP, no horário das 09:00 às 16:00 horas, as 
inscrições de candidatos ao  CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA e à 
DIRETORIA EXECUTIVA ( DIRETOR ADMINISTRATIVO, PREVIDENCI-
ÁRIO E FINANCEIRO ) DO CAMPREV , para o mandato de acordo com a le-
gislação, com início a partir de 01/02/2013, para a Diretoria Executiva e a partir de 
08/04/2013, para o Conselho Municipal de Previdência.
LEIA-SE:
FAZ SABER que estarão abertas, no período de  03 de DEZEMBRO A 19 DE DE-
ZEMBRO de 2012,  na sede desta Autarquia - CAMPREV, localizada na Rua Sa-
cramento, nº 374 - centro - Campinas-SP, no horário das 09:00 às 16:00 horas, as 
inscrições de candidatos ao  CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA e à 
DIRETORIA EXECUTIVA ( DIRETOR ADMINISTRATIVO, PREVIDENCI-
ÁRIO E FINANCEIRO ) DO CAMPREV , para o mandato de acordo com a legis-
lação, com início a partir de 01/02/2013.
2. Alterar o Edital, em parte, sobre o cronograma das eleições
ONDE SE LÊ:

EVENTO DATA

POSSE 
ELEITOS DIRETORIA – 01/02/2013-CONSELHO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA – 08/04/2013

LEIA-SE:
EVENTO DATA

POSSE 
ELEITOS DIRETORIA E CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – DIA 01/02/2013

Acrescentar, no Edital no inciso V - 1.  CONSELHO MUNICIPAL DE PREVI-
DENCIA 
1.5. 04 (quatro) dos membros eleitos deverão, para a posse no cargo, comprovar ex-
periência técnica ou formação universitária, nas áreas de seguridade, administração, 
economia, fi nanças, contabilidade ou direito.
4 - Alterar e acrescentar, no Edital, no inciso V - 2.  DA DIRETORIA EXECUTIVA 
ONDE SE LÊ:
2.2 - O Diretor Financeiro deverá obrigatoriamente ter experiência comprovada na 
área e formação superior, preferencialmente em Administração, Finanças, Economia, 
Contabilidade, Ciências Atuariais ou Seguridade.
2.3 - A comprovação a que se refere o item anterior far-se-á no ato da inscrição;
LEIA-SE:
2.2 - O Diretor Financeiro deverá obrigatoriamente ter experiência comprovada na 
área e formação superior, preferencialmente em Administração, Finanças, Economia, 
Contabilidade, Ciências Atuariais ou Seguridade. Além, disso, deverá possuir, até o 
ato da posse, o comprovante de certifi cação, organizado por entidade autônoma de 
reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, por força 
do disposto na Portaria MPS nº 519/2011.
2.3 - A comprovação a que se refere o item anterior far-se-á no ato da posse;
5 - Alterar o artigo 12 do Regulamento:
ONDE SE LÊ:
Artigo 12 - Os candidatos interessados deverão providenciar o registro da sua candidatura, 
comparecendo à Rua Sacramento, nº 374 - centro - Campinas-SP, sede do CAMPREV.
I - O registro da candidatura far-se-á mediante a apresentação de documento de identi-
dade e holerite, e preenchimento de formulário próprio contendo, dentre outras infor-
mações, o nome completo do candidato, devidamente comprovado por documento de 
identidade, matrícula, centro de custo, regime de trabalho, informações para contato 
(fone, local de trabalho, horário de trabalho) e vaga para a qual concorre, podendo ser 
acrescido inclusive do nome pelo qual deseja ser identifi cado na cédula, com a juntada 
dos documentos exigidos como requisitos básicos para o cargo, na forma estipulada 
no edital e neste Regulamento.
LEIA-SE:
I - O registro da candidatura far-se-á mediante a apresentação de documento de identi-
dade e holerite, e preenchimento de formulário próprio contendo, dentre outras infor-
mações, o nome completo do candidato, devidamente comprovado por documento de 
identidade, matrícula, centro de custo, regime de trabalho, informações para contato 
(fone, local de trabalho, horário de trabalho) e vaga para a qual concorre, podendo ser 
acrescido inclusive do nome pelo qual deseja ser identifi cado na cédula.
6- Acrescentar no item I - CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - do artigo 
13 do Regulamento:
§ 5º - 04 (quatro) dos membros eleitos deverão, para a posse no cargo, comprovar 
experiência técnica ou formação universitária, nas áreas de seguridade, administração, 
economia, fi nanças, contabilidade ou direito.
7 - Alterar e acrescentar no item II - DA DIRETORIA EXECUTIVA- do artigo 13 do 
Regulamento:
ONDE SE LÊ:
Artigo 13 - As eleições abrangem cargos eletivos do Conselho Municipal de Previdên-
cia e da Diretoria Executiva, observados os requisitos e normas constantes do Edital e 
conforme estabelecido na Lei Complementar 10/2004:
II - DA DIRETORIA EXECUTIVA:

§ 2º - O Diretor Financeiro deverá obrigatoriamente ter experiência comprovada na 
área e formação superior, preferencialmente em Administração, Finanças, Economia, 
Contabilidade, Ciências Atuariais ou Seguridade;
§ 3º - A comprovação a que se refere o item anterior far-se-á no ato da inscrição;
LEIA-SE:
Artigo 13 - As eleições abrangem cargos eletivos do Conselho Municipal de Previdên-
cia e da Diretoria Executiva, observados os requisitos e normas constantes do Edital e 
conforme estabelecido na Lei Complementar 10/2004:
II - DA DIRETORIA EXECUTIVA:
§ 2º O Diretor Financeiro deverá obrigatoriamente ter experiência comprovada na 
área e formação superior, preferencialmente em Administração, Finanças, Economia, 
Contabilidade, Ciências Atuariais ou Seguridade. Além, disso, deverá possuir, até o 
ato da posse, o comprovante de certifi cação, organizado por entidade autônoma de 
reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, por força 
do disposto na Portaria MPS nº 519/2011.
2.3 - A comprovação a que se refere o item anterior far-se-á no ato da posse;
8 - Alterar os artigo 61 e 63 do Regulamento 
ONDE SE LÊ:
Artigo 61 - A comprovação de formação técnica ou universitária em área específi ca, 
nos casos em que tal condição for exigida, deverá ocorrer mediante a apresentação do 
original ou cópia autenticada de diploma registrado pelo órgão competente do Minis-
tério da Educação ou mediante comprovante de registro em órgão de classe.
Artigo 63 - Os requisitos a que se referem os itens acima deverão ser comprovados 
pelos candidatos no ato da inscrição.
LEIA-SE:
Artigo 61 - A comprovação de certifi cação para diretor fi nanceiro, deve ser expedi-
da por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado 
brasileiro de capitais e a comprovação de formação técnica ou universitária em área 
específi ca, nos casos em que tal condição for exigida, deverá ocorrer mediante a apre-
sentação do original ou cópia autenticada 
Artigo 63 - Os requisitos a que se referem os itens acima deverão ser comprovados 
pelos candidatos no ato da posse.
 

 Campinas, 29 de novembro de 2012 
 MARCO ANTONIO DA VEIGA 

 DIRETOR PRESIDENTE 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAIS   
 A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPI-
NAS, torna público que realizou as seguintes retifi cações em seus Editais:
 PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 036/2012 -  PROTOCOLO  C.006.10.2012:  ONDE 
SE LÊ : Item 18.5.1. Os pagamentos de sinistro deverão ser executados no prazo de 
até 10 (dez) dias após a regularização do mesmo. -  LEIA SE:  Item 18.5.1. Os paga-
mentos de sinistro deverão ser executados no prazo máximo de até 30 (dez) dias após 
a regularização do mesmo, conforme a instrução da SUSEP na Circular nº 256, art. 
33, parágrafo 1º.
 PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 037/2012 -  PROTOCOLO  C.008.10.2012:  ONDE 
SE LÊ : Item 18.6.1. Os pagamentos de sinistro deverão ser executados no prazo de 
até 10 (dez) dias após a regularização do mesmo. -  LEIA SE:  Item 18.6.1. Os paga-
mentos de sinistro deverão ser executados no prazo máximo de até 30 (dez) dias após 
a regularização do mesmo, conforme a instrução da SUSEP na Circular nº 256, art. 
33, parágrafo 1º.  
Ficam mantidas as demais disposições dos Editais. 
 

 SÉRGIO LUIZ JULIANO 
 Diretor Presidente 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 DESPACHO   
Considerando as informações contidas no protocolado nº 183/01, e considerando 
também que a Diretoria Executiva da EMDEC, através da Resolução de Diretoria nº 
139/2012, APROVOU a prorrogação contratual já autorizada judicialmente e o reajus-
te contratual de 6,6654% aplicado a partir de julho de 2012, a favor da Companhia de 
Processamento de Dados de São Paulo - PRODESP, referente a prestação de serviços 
técnicos de informática, relativos à permissão de acordo (pesquisa) às informações 
ao Banco de Dados da frota de veículos do Estado de São Paulo, para o exercício de 
2013, AUTORIZO a despesa no valor total estimado de R$ 1.322.500,00 (um milhão, 
trezentos e vinte e dois mil e quinhentos reais).
Contrato: PRODESP nº 02/146/01.
Contratante: EMDEC S/A.
Compra Direta: nº 036/01
Contratada: Companhia de Processamento de Dados de São Paulo - PRODESP.

Campinas, 28 de novembro de 2012. 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 RATIFICAÇÃO   
  ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 
 Protocolo Nº1069/2012 
 INTERLAB FARM. LTDA,  para o item 18, no valor total de R$ 1.080,00 (um mil 
e oitenta reais);
 CRISTÁLIA PRODS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA,  para o item 27, no valor 
total de R$ 597,40 (quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos);
 AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA,  para o item 14, no valor total de R$ 
2.330,00 (dois mil e trezentos e trinta reais );
 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA,  para os itens 02,06,07,13,26 e 30, no 
valor total de R$ 10.910,00 (dez mil e novecentos e dez reais) 

 Campinas, 27 de novembro de 2012 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Hospital Dr Mario Gatti 
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 AVISO DE RATIFICAÇÕES   
  Protocolo Nº. 902/2012 
Ratifi co o ato de dispensa de licitação referente ao fornecimento de peças com 3 (três) 
itens para uso no equipamento ventilação mecânica marca Taema/ALM, com base no 
Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93. 
Firma: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA no valor total de R$ 14.510,00 (quatorze mil 
quinhentos dez reais)  

 Campinas, 27 de novembro de 2012 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Hospital Dr Mario Gatti 
  

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº.:  163/2012
 PROCESSO N° . 866/2012
 OBJETO:  Aquisição de produtos químicos para lavagem de roupa hospitalar, me-
diante 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 pelo Sr. Pregoeiro, resolvo 
 HOMOLOGAR  o Pregão Presencial nº.163/2012, adjudicando o objeto em epígrafe, 
a empresa Cleanmax Com. de Prods. De Limpeza Ltda - ME, para os itens 01 (R$ 
554,40), 02 (R$ 315,05), 03 (R$ 762,00), 04 (R$ 198,02) e 05 (R$ 242,00).
A empresa acima deverá 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. 

 Campinas, 28 de novembro de 2012 
 SALVADOR AFFONSO FERNANDES PINHEIRO 

 Presidente Hospital Dr Mario Gatti 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 CONVOCAÇÃO   
 CONVOCAMOS  FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS  ,  portadora do  R.G. 
45.725.930-9 , a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data de publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A 
- IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campinas/SP, para 
tratar de sua admissão no  cargo  Técnico de Informática II - Desenvolvimento , para 
o qual foi aprovada e classifi cada em  14º  lugar no Concurso Público  01/2009  desta 
empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado 
como desistência da vaga.   

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 COMUNICADO   
 Comunicamos ao candidato  EDUARDO MARIANO DA SILVA  que em 30/11/2012, 
encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no  cargo   Técnico de 
Informática II - Desenvolvimento,  referente ao  Concurso IMA    01/2009 .  Em função 
desta situação fi ca caracterizada a sua desistência. 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 CONVOCAÇÃO   
 CONVOCAMOS o  Sr. PEDRO GABRIEL BUENO SAMPIETRI  ,  portador do 
 R.G. 36.599.603-8 , a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data de publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados 
S/A - IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campinas/SP, 
para tratar de sua admissão no  cargo  Técnico de Informática I - Desenvolvimento , 
para o qual foi aprovado e classifi cado em  7º  lugar no Concurso Público  02/2010  desta 
empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado 
como desistência da vaga.   

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 CONVOCAÇÃO   
 CONVOCAMOS o  Sr. PAULO CESAR CLEMENTE  ,  portador do  R.G. 15.625.213 , 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publica-
ção desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada 
à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campinas/SP, para tratar de sua 
admissão no  cargo  Técnico em Segurança do Trabalho I,  para o qual foi aprovado e 
classifi cado em  1º  lugar no Concurso Público  02/2010  desta empresa, sob pena de ser 
entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.

    Campinas, 30 de novembro de 2012 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 CONVOCAÇÃO   
 CONVOCAMOS o  Sr. MARCO ANTONIO PAVAN  ,  portador do  R.G. 40.048.217-
4 , a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publi-
cação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada 
à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campinas/SP, para tratar de sua 
admissão no  cargo  Técnico em Informática II - Atendimento ao Usuário , para o 
qual foi aprovado e classifi cado em  8º  lugar no Concurso Público  01/2009  desta em-
presa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado 
como desistência da vaga.

    Campinas, 30 de novembro de 2012 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 CONVOCAÇÃO   
 CONVOCAMOS  RAFAELA HELEOTERIO DOS SANTOS  ,  portadora do  R.G. 
25.044.600-5 , a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
de publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, 
situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campinas/SP, para tratar 
de sua admissão no  cargo  Operador I - Teleatendimento , para o qual foi aprovada e 
classifi cada em  10º  lugar no Concurso Público  01/2011  desta empresa, sob pena de ser 
entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.

    Campinas, 30 de novembro de 2012 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 CONVOCAÇÃO   
 CONVOCAMOS  ROSELY OLIMPIO DE SOUZA BATISTA  ,  portadora do  R.G. 
27.782.094-7 , a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

data de publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A 
- IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campinas/SP, para 
tratar de sua admissão no  cargo  Assistente Administrativo I - Digitador , para o qual 
foi aprovada e classifi cada em  48º  lugar no Concurso Público  02/2010  desta empresa, 
sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como 
desistência da vaga.   

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 CONVOCAÇÃO   
 CONVOCAMOS a candidata abaixo a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data de publicação desta convocação, na Informática de Muni-
cípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cam-
buí - Campinas/SP, para tratar de sua admissão no  cargo Agente I - Atendimento e 
Informações , para o qual foi aprovada e classifi cada no Concurso Público  02/2010  
desta empresa, sob pena de ser entendido o não comparecimento no prazo determina-
do como desistência da vaga.
 -   MARIA ANGELICA DA COSTA MACIEL  ,  portadora do  R.G. 19.911.053 -  Clas-
sifi cada em   94 º  lugar; 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 CONVOCAÇÃO   
 CONVOCAMOS  MARIANA DOS SANTOS PEREIRA  ,  portadora do  R.G. 
  27.678.786-9 , a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
de publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, 
situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campinas/SP, para tratar 
de sua admissão no  cargo  Analista de Sistemas Jr. - Ênfase em Especificação , para 
o qual foi aprovada e classifi cada em  24º  lugar no Concurso Público  01/2009  desta 
empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado 
como desistência da vaga.   

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2012/286  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de estabilizadores. Rece-
bimento das propostas até às  17h  do dia  13/12/2012  e início da disputa de preços dia 
 14/12/2012  às  14h . A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.
licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) 
e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações.
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO   
  Pregão n. 2012/244  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de máquinas pesadas, tipo 
retroescavadeira, pá carregadeira e escavadeira hidráulica, zero hora, ano de fabri-
cação não inferior a 2012, (com recursos próprios e/ou do FINAME/BNDES). Co-
municamos a HOMOLOGAÇÃO do pregão, com adjudicação do seu objeto,  à em-
presa BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO, Lote 1: valor total de R$ 
3.155.999,94 e Lote 2: valor total de R$ 284.900,00, pelo período de seis meses.  
  
 Pregão n. 2012/268  -  ELETRÔNICO . Objeto: Prestação de serviços de adminis-
tração de sistema de cartão combustível para os empregados da SANASA. Comuni-
camos a HOMOLOGAÇÃO do pregão, com adjudicação do seu objeto,  à empresa 
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP, no 
valor total de R$ 2.738.752,56, com a taxa de administração de -1,71%, pelo pe-
ríodo de doze meses.  
  
 Pregão n. 2012/272  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de veículos leve utilitário, 
versão básica, tipo furgão, ano de fabricação do veículo não deverá ser inferior ao 
ano da abertura desta licitação (zero quilômetro). Comunicamos a HOMOLOGAÇÃO 
do pregão, com adjudicação do seu objeto,  à empresa CARUEME CAMINHÕES 
LTDA., no valor total de R$ 279.710,01, pelo período de quatro meses.  

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
 

  

 REVOGAÇÃO   
  Pregão n. 2012/244  -  ELETRÔNICO . Objeto: Aquisição de máquinas pesadas, tipo 
retroescavadeira, pá carregadeira e escavadeira hidráulica, zero hora, ano de fabrica-
ção não inferior a 2012, (com recursos próprios e/ou do FINAME/BNDES).  Comuni-
camos aos interessados a revogação do Lote 3, de acordo com artigo 49 "caput" 
da Lei 8.666/93, por não haver empresa classificada.  

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 

  

 HOMOLOGAÇÃO   
  Pregão n. 2012/193 -  ELETRÔNICO. Objeto: Aquisição de geofone eletrônico portá-
til. Comunicamos a HOMOLOGAÇÃO do pregão à empresa: RESTOR COMÉRCIO 
E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICA LTDA., valor total 
do lote de R$ 166.500,00.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 

  

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO   
  Convite: 2012/23  - Prestação de serviço de arte/diagramação e arte/criação para histórias 
de temas relacionados ao relatório de sustentabilidade/GRI. Comunicamos a homologação à 
empresa Produção Coletiva Comunicação e Eventos Ltda., valor total R$ 16.900,21. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
 

  

 REVOGAÇÃO   
  Pregão nº 2012/224 - Eletrônico . Objeto: Aquisição de calibrador portátil de pressão e 
multicalibrador. Comunicamos aos interessados a revogação dessa licitação, pelo motivo de 
todas as empresas terem sido desclassifi cadas por estarem com os valores acima do estima-
do pela SANASA, de acordo com artigo 49 "caput" da Lei 8.666/93. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
 

  

 RESUMO DE CONTRATO   
 Contrato nº 2012/90085; Pregão Eletrônico nº 249/2012; Contratada: Paulo Cesar Marana 
Transporte EPP; objeto: Aquisição de tampa de alumínio; vigência: 12 meses; valor total: 
R$ 42.788,00. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
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 RESUMO DE ADITAMENTO   
 Contrato nº 2012/90085; Pregão Eletrônico nº 249/2012; Contratada: Paulo Cesar Marana 
Transporte EPP; objeto: Aquisição de tampa de alumínio; vigência: 12 meses; valor total: 
R$ 42.788,00.
Aditamento 01 - Contrato nº 2012/5419; Pregão Eletrônico nº 2012/74; Contratada: Val-
demar Dos Reis Barros EPP; objeto: Locação de infraestrutura para eventos; acréscimo de 
25% da totalidade inicialmente prevista; valor total adit: R$ 1.139,87.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
  

 RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   
  Pregão Eletrônico nº 242/2012;  Empresa: Nilko Metalúrgica Ltda; Preço Unitário Regis-
trado; Objeto: Armário Aço 02 Portas Cinza1845 X 500 X 450 mm Guarda EPI R$ 656,33/
Pç; Ata Registrada: 30/11/2012; Vigência: 12 meses. 

  GERENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
  

 RESUMO DE CONTRATO   
 Contrato nº 2012/5550; Pregão Eletrônico nº 170/2012; Contratada: Colepav Ambiental 
Ltda; objeto: Prestação de serviços de armazenamento, transporte e disposição fi nal de resí-
duos gerados em ETE da Sanasa; vigência: 12 meses; valor total: R$ 515.600,00. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 POSSE DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS 
VEREADORES ELEITOS - LEGISLATURA 2013/2016   

 A fi m de cumprir os procedimentos legais para a posse do Prefeito, do Vice-Prefeito 
e dos Vereadores, eleitos para a legislatura 2013/2016, que se realizará no próximo 
dia 1º de janeiro de 2013 a partir das 10 horas no Plenário da Câmara Municipal de 
Campinas, solicitamos aos eleitos o que segue:
 do dia 10 ao dia 12 de dezembro de 2012  - entregar na Coordenadoria de Adminis-
tração de Pessoal da Câmara Municipal de Campinas, das 12h às 18h, os seguintes 
documentos, conforme disposto no artigo 5º do Regimento Interno:
- ofi cio de comunicação de sua legenda;
- declaração de bens (de preferência, cópia da entregue à Receita Federal);
- prova de desincompatibilização
- ofício de comunicação do nome parlamentar, no caso de Vereador.
 "Regimento Interno 
 Capítulo III - Da instalação da legislatura 
 Seção I - Dos preparativos para a posse  
 *Art. 5º Os candidatos eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, 
diplomados pela Justiça Eleitoral, deverão apresentar à Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, pessoalmente ou por intermédio de seus partidos, o correspondente diplo-
ma juntamente com a comunicação de sua legenda, declaração de bens e prova de 
desincompatibilização. 
 § 1º No caso dos vereadores eleitos, deverão igualmente comunicar o nome parlamen-
tar que adotarão nas atividades camarárias. 
 § 2º O nome parlamentar será composto de um prenome e o nome, de dois nomes ou 
dois prenomes, salvo quando a juízo da Mesa Diretora da Câmara, devam ser evita-
das confusões, e constará das listas de presença, de chamada e de votação, destacado 
em negrito, sem prejuízo da ordem alfabética em que as mesmas serão elaboradas." 
Nessa ocasião serão entregues a cada Vereador: um exemplar atualizado da Lei Or-
gânica do Município de Campinas e do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Campinas, cinco pulseiras de acesso ao plenário do legislativo no dia da posse e as 
cartas com as senhas de acesso à Posse Eletrônica através do site da Câmara Municipal 
de Campinas.
 dia 1º de janeiro de 2013 -  Em virtude da programação da entrega dos diplomas de 
Vereador pela Justiça Eleitoral ter sido agendada para o dia 18 de dezembro, fi ca agen-
dada na Câmara Municipal de Campinas a entrega dos mesmos no dia 1º de janeiro de 
2013,  das 8,30 hs às 9,30hs  antes do início da solenidade de posse. 
Lembramos que a falta de quaisquer dessas documentações acima impedirá a posse 
dos eleitos nessa data.
 a partir de 02 de janeiro de 2013  - O restante da documentação de identifi cação do 
Vereador, conforme listagem disponível no site da Câmara - Posse eletrônica, deverá 
ser entregue a partir do dia 02 de janeiro de 2013 na Coordenadoria de Administração 
de Pessoal, após o cadastramento do mesmo no sistema de "Posse Eletrônica".

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
MARIA APARECIDA MARQUES SCREMIN

Coordenadoria Administrativa 
ISRAEL MAZZO 

Diretor Geral
 

  

 28ª AUDIÊNCIA PÚBLICA   
 A  Comissão de Política Urbana  informa que realizará Audiência Pública no dia 
 11 de dezembro de 2012, terça-feira, às 9h30 , no Plenário, na Av. da Saudade, 
1004, Ponte Preta, para discussão dos seguintes itens:
PLC nº 15/2012, Processo nº 211098, de autoria dos Vereadores Jairson Valerio 
dos Anjos e Josias Lech, que "ALTERA A LEI Nº 11.749, DE 13 DE NOVEM-
BRO DE 2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO ALVARÁ DE USO 
DAS EDIFICAÇÕES"."
PLC nº 16/2012, Processo nº 211123, de autoria da Prefeitura Municipal, que "AL-
TERA O § 1º DO ARTIGO 20 E ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 11.749, DE 13 DE 
NOVEMBRO DE 2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO ALVARÁ 
DE USO DAS EDIFICAÇÕES"."
PLC nº 23/2012, Processo nº 211868, de autoria da Prefeitura Municipal, que "AL-
TERA O § 1º DO ARTIGO 20 E ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 11.749, DE 13 DE 
NOVEMBRO DE 2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO ALVARÁ 
DE USO DAS EDIFICAÇÕES"."
PLC nº 19/2012, Processo nº 211738, de autoria da Prefeitura Municipal, que 
"ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 34, DE 19 DE ABRIL DE 2012, QUE 
"DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CLANDESTI-
NAS E OU IRREGULARES NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"."
 

 Campinas, 30 de novembro de 2012 
 VEREADOR ZÉ CARLOS 

 Presidente Da Comissão De Política Urbana 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 ABANDONO DE EMPREGO   
  Sr. Francisco de Assis Pereira Sabino  - CTPS 039734 - série 00025. Esgotados 
nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, 
 convidamos  o Sr. Francisco de Assis Pereira Sabino, portador da CTPS 039734 - 
Série 00025, a comparecer em nosso escritório, a fi m de justifi car as faltas desde 
29/10/2012, dentro do prazo de  72hs a partir desta publicação , sob pena de fi car 
rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. 

 Campinas, 26 de novembro de 2012 
 VILLA ITAMAMBUCA INCORP. IMOBILIÁRIAS LTDA    

 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 CENTRO SOCIAL “LIRIO DOS VALES” 
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercicio 

01/01/2011 a 31/12/2011 

 

CENTRO SOCIAL LIRIO DOS VALES 
Atendimento Sócio Educativo com crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses. 

Órgão de utilidade pública municipal. Fundada em 15/11/1987 
CNPJ: 57.513.111/0001-19 – Inscrição Estadual: isento 

Reg.Nº.185 no 2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da comarca de Campinas. 
BALANÇO PATRIMONIAL 

Em 31 de Dezembro 2011 – em Reais 
             2011                       2010 
ATIVO                11.937,54               13.167,27 
ATIVO CIRCULANTE                3.978,27                 4.759,73 
DISPONIBILIDADES                 3.828,27       4.729,73 
CAIXA                        29,49                       29,49 
BANCO SANTANDER C/C *****-3           0,00                        3,36 
BANCO SANTANDER C/C *****-5               3.798,78            4.696,88 
CRÉDITOS A RECEBER        150,00                0,00 
OUTROS CRÉDITOS         150,00                         0,00 
IMPOSTO E CONTRIB. A RECUPERAR          0,00           30,00 
COFINS A RECUPERAR            0,00           30,00 
ATIVO IMOBILIZADO                 7.959,27                 8.407,54 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS      8.839,82       7.839,82 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     2.200,00       2.500,00 
(-)DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    (847,58)                  (525,04) 
(-)DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                        (2.232,97)               (1.407,24) 

PASSIVO                                                                                                  11.937,54     13.167,27
PASSIVO CIRCULANTE                                                    5.307,50                6.627,63 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                              2.369,80                 3.013,94 
PIS               77,92               96,39 
INSS          1.785,28         2.291,05 
FGTS             468,50            575,06 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL             38,10             51,44 
CONTAS A PAGAR                      2.557,90                 3.191,79 
SALÁRIOS          2.282,40          2.809,29 
HONORÁRIOS CONTÁBEIS             275,50               382,50 
PROVISÕES             379,80             421,90 
CESTA BÁSICA             300,00                337,50 
AUXILIO TRANSPORTE               79,80                 84,40 
PATRIMÔNIO SOCIAL        6.630,04        6.539,64 
SUPERÁVITS/DÉFICT ACUMULADOS        6.539,64         9.440,26 
SUPERÁVITS/DÉFICT DO EXERCÍCIO            90,40         (2.900,62) 

BALANÇO FINCANCEIRO (DESPESAS E RECEITA) 
Em 31 de Dezembro 2011 – em Reais

RECEITA                 2011                       2010
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS                 11.157,00        14.776,10 
SUBVENÇÕES PMC        41.664,57        38.834,40 
SUBVENÇÕES FUNDAÇÃO MARY SPEERS   24.000,00        24.000,00
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS        5.220,66                   8.288,15 
CURSO DE INFORMÁTICA        6.680,00             8.998,00 
ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS              0,00              0,02 
VENDA DE BENS PATRIMONIAIS             300,00                   1.800,00 
VENDAS DE PIZZA                   12.996,58            13.608,62 
OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS           1.031,20            3.843,00 
BAZAR              541,00                       614,00
CHÁ BENEFICIENTE         3.942,80                            0,00
TOTAL DAS RECEITAS                107.533,81            114.762,29
TOTAL GERAL                 107.533,81        114.762,29 
DESPESAS 
ORDENADOS E SALÁRIOS            58.698,73         62.773,26 
ENCARGOS SOCIAIS       19.454,71         25.750,45 

DESPESA COM TRANSPORTE          329,30  955,50 
DESPESAS DIVERSAS           810,45            1.227,12 
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO         1.175,77           1.058,87 
ALUGUÉIS               48,00      0,00 
SERVIÇOS DE TERCEIRO      11.525,84           5.336,20 
CURSOS, EVENTOS E PROMOÇÕES         192,80             376,35 
HONORÁRIOS CONTÁBEIS           3.555,50           4.475,00 
COPIAS/CORREIOS/CARTORIO          242,67              424,31 
CARTÓRIO             209,57     128,10 
MATERIAL DE ESCRIT/SUPRIMENTOS      1.203,66            1.847,62 
MANUTANÇÃO E REPAROS                120,00   370,00 
DESPESA COM INTERNET                650,89  897,82 
DESPESA COM CÓPIAS E ENCADENAÇÕES           19,05     284,31 
COPA E COZINHA            313,46  426,66 
DESPESAS FINANCEIRAS              24,35              138,72 
DESPESAS BANCÁRIAS                 891,40                   796,25 
MULTAS                24,35               74,03 
PERDA/GANHOS S/ VENDA DE BENS          272,50          1.800,00 
TAXAS DIVERSAS               48,10      0,00 
DOAÇÕES/DONATIVOS               0,00             601,27 
TOTAL DAS DESPESAS           99.438,13   109.255,40 
CUSTOS 
ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E PALEST.            0,00             360,00
OUTROS CUSTOS                     8.005,28                  8.047,51 
TOTAL DOS CUSTOS         8.005,28           8.407,51 
VARIAÇÃO PATRIMONIAL            90,40        (2.900,62)
TOTAL GERAL                 107.533,81    114.762,29 

MATILDE VERONICA MUNHOZ BERENGUEL 
Presidente 

LUIZ RIBEIRO DA SILVA 
CT CRC 1 SP 092225O6 

ELISANDRA C. GORINO SOARES 
Tesoureira
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