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Diário Oficial
   GABINETE DO PREFEITO 

 LEI Nº 15.765, DE 27 DE MAIO DE 2019 
 Obriga restaurantes, bares, lanchonetes, vendedores ambulantes e 

similares do município de Campinas a usar e fornecer canudos de papel 
biodegradável e/ou reciclável, individual e hermeticamente embalados 

com material semelhante. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Obrigam-se os restaurantes, lanchonetes, bares, vendedores ambulantes e si-
milares do município de Campinas a substituir os canudos de plástico, fornecendo aos 
seus clientes canudos de papel biodegradável e/ou reciclável, individual e hermetica-
mente embalados com material semelhante.
Art. 2º O descumprimento do disposto na presente Lei implicará advertência por escri-
to, a fi m de que o estabelecimento se adapte no prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. Na reincidência, será cobrada multa no valor de 500 (quinhentas) 
Unidades Fiscais de Campinas - UFICs. 
Art. 3º Os estabelecimentos mencionados no art. 1º terão o prazo de 3 (três) meses 
para se adequarem ao previsto nesta Lei, contados da data de sua publicação.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º O Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
autoria: vereador Rubens Gás
Protocolado nº 19/08/5478

 DECRETO Nº 20.326 DE 27 DE MAIO DE 2019 
 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, AUTORIZA A DESAPROPRIA-

ÇÃO E A INSTITUIÇÃO DE SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS EM ÁREAS 
DE PROPRIEDADE PARTICULAR NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DE 

CORREDORES DE ÔNIBUS DE TRÂNSITO RÁPIDO. 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos arts. 4º, inciso VI, alínea “b” e 75, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, 
combinados com os arts. 5º, alínea “i”, 6º e 10 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 
de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, a fi m de serem desapropriadas, por via 
administrativa ou judicial, as áreas de propriedade particular necessárias aos projetos 
de implantação de corredores de ônibus de trânsito rápido, a seguir descritas e carac-
terizadas:
I - faixa destacada da Gleba D, não cadastrada, objeto da Matrícula 110.736, junto 
ao 3º Cartório de Registro de Imóveis, para adequação geométrica do sistema viário, 
com as seguintes medidas, confrontações e área: frente com 45,11m em curva, con-
frontando com a antiga faixa de domínio do leito férreo desativado, de propriedade 
de FEPASA, atual Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA; do lado direito, 16,63m, 
confrontando com a faixa destacada da Gleba F, não cadastrada, objeto da Matrícula 
102.798 0 - 3º CRI; e fundo, 9,67m, defl ete à esquerda em curva por 35,80m, confron-
tando com o remanescente da Gleba D que, após esse destacamento, restou com uma 
área de 7.773,25m²;
II - faixa destacada da Gleba F, não cadastrada, objeto da Matrícula 102.798, junto 
ao 3º Cartório de Registro de Imóveis, para adequação geométrica do sistema viário, 
com as seguintes medidas, confrontações e área: frente com 95,00m em curva, con-
frontando com a antiga faixa de domínio do leito férreo desativado, de propriedade de 
FEPASA, atual Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA; do lado direito, 18,35m em 
linha sinuosa, confrontando com o Córrego do Laranja; do lado esquerdo, 16,63m, 
confrontando com a faixa destacada da Gleba D, não cadastrada, objeto da Matrícula 
110.736 - 3º CRI; e fundo, 29,42m, defl ete à esquerda em curva por 6,07m, defl ete à 
direita em curva por 6,00m, defl ete à esquerda em curva por 6,00m, segue em linha 
reta por 7,50m, defl ete à direita e segue em linha reta por 17,00m, defl ete à direita e 
segue em curva à esquerda por 10,88m, segue em linha reta por 16,50m, confrontando 
com o remanescente da Gleba F que, após esse destacamento, restou com uma área 
de 4.262,21m²;
III - faixa destacada da Gleba não cadastrada do Quarteirão 30.028, objeto da Matrí-
cula 163.281, junto ao 3º Cartório de Registro de Imóveis (futura Gleba 183A), com 
as seguintes medidas, confrontações e área: 32,04m em curva, de frente pelo alinha-
mento da Avenida Ruy Rodriguez; do lado direito, 4,99m, confrontando com a citada 
avenida; e fundo, 31,17m em curva, confrontando com o remanescente da Gleba não 
cadastrada, encerrando a área de 83,58m²;
IV - faixa destacada de uma Gleba não cadastrada, denominada Gleba 1 da subdivisão 
do remanescente do Sítio Marilza, objeto da Matrícula 107.355, junto ao 3º Cartório 
de Registro de Imóveis, para implantação do Corredor BRT, com área de 2.457,09m² 
e as seguintes medidas e confrontações: frente com 1,76m em curva, segue em linha 
reta por 8,35m, defl ete à direita e segue em linha reta por 181,56m, pelo alinhamento 
da Avenida John Boyd Dunlop; do lado direito, 4,25m, defl ete à esquerda e segue em 
linha reta por 10,00m, defl ete à direita e segue em linha reta por 10,05m, confrontando 
com a faixa de domínio da Rodovia dos Bandeirantes - SP-348; do lado esquerdo, 
21,72m, confrontando com a Gleba 60 do Quarteirão 30.020; e fundo, 24,40m em 
curva, segue em linha reta por 35,89m, defl ete à esquerda e segue em linha reta por 
35,27m, defl ete à direita e segue em linha reta por 8,00m, defl ete à direita em curva 
por 34,57m, defl ete à esquerda em curva por 46,29m, e segue em linha reta por 8,66m, 
confrontando com o Remanescente da citada Gleba não cadastrada;

V - faixa destacada de uma área não cadastrada, objeto da Transcrição 31.256, junto 
ao 3º Cartório de Registro de Imóveis, para adequação geométrica da Avenida Ruy 
Rodriguez, com área de 858,31m² e com as seguintes medidas e confrontações: frente 
com 22,01m, defl ete à direita e segue em linha reta por 18,47m, defl ete à direita e 
segue em linha reta por 18,69m, defl ete à direita e segue em linha reta por 23,18m, 
defl ete à esquerda e segue em linha reta por 12,15m, pelo alinhamento da Avenida Ruy 
Rodriguez; e fundo, 8,19m, segue em linha reta por 26,56m, segue em linha reta por 
2,29m, confrontando com o Rio Capivari, defl ete à esquerda e segue em curva à direita 
por 18,84m, segue em linha reta por 31,35m, confrontando com o remanescente da 
área não cadastrada;
VI - faixa destacada de uma área não cadastrada, objeto da Transcrição 31.256, junto 
ao 3º Cartório de Registro de Imóveis, para adequação geométrica da Avenida Ruy 
Rodriguez, com área de 198,71m² e com as seguintes medidas e confrontações: frente 
com 4,05m, defl ete à esquerda e segue em linha reta por 7,54m, defl ete à esquerda e 
segue em linha reta por 12,63m, defl ete à direita e segue em linha reta por 14,13m, 
defl ete à direita e segue em linha reta por 9,71m, defl ete à direita e segue em linha reta 
por 7,59m, pelo alinhamento da Avenida Ruy Rodriguez; do lado direito, 15,27m, con-
frontando com a Praça Alfredo Castro Donaire (antiga Praça 1 do loteamento Jardim 
Aires da Costa, Quarteirão 8390); e fundo, 10,74m, defl ete à esquerda em curva por 
32,82m, confrontando com o remanescente da área não cadastrada;
VII - faixa destacada de uma área não cadastrada, objeto da Transcrição 31.256, junto 
ao 3º Cartório de Registro de Imóveis, para adequação geométrica da Avenida Ruy 
Rodriguez, com área de 35,56m² e com as seguintes medidas e confrontações: frente 
com 20,03m, defl ete à direita e segue em linha reta por 12,08m, pelo alinhamento da 
Avenida Ruy Rodriguez; do lado esquerdo, 2,67m, confrontando com a faixa de do-
mínio da Rodovia dos Bandeirantes - SP-348; e fundo, 19,47m, defl ete à esquerda em 
curva por 12,66m, confrontando com o remanescente da área não cadastrada;
VIII - faixa destacada de uma área não cadastrada, objeto da Transcrição 31.256, junto 
ao 3º Cartório de Registro de Imóveis, para adequação geométrica da Avenida Ruy 
Rodriguez, com área de 37,66m² e com as seguintes medidas e confrontações: frente 
com 14,16m, defl ete à esquerda e segue em linha reta por 23,54m, pelo alinhamento da 
Avenida Ruy Rodriguez; do lado direito, 2,48m, confrontando com a faixa de domínio 
da Rodovia dos Bandeirantes - SP-348; e fundo, 9,64m, defl ete à esquerda e segue 
em linha reta por 9,12m, defl ete à esquerda e segue em linha reta por 9,91m, defl ete 
à direita e segue em linha reta por 8,18m, confrontando com o remanescente da área 
não cadastrada;
IX - a faixa destacada do lote 1 da Quadra 262 do loteamento Cidade Satélite Íris, 
Quarteirão 4.683, objeto da Matrícula 81.829, junto ao 3º Cartório de Registro de 
Imóveis, com as seguintes medidas, confrontações e área: 18,00m de frente, pela Ave-
nida John Boyd Dunlop; do lado esquerdo, 13,00m, pelo alinhamento da Rua Achilles 
Bertoldi (antiga Rua 23); e fundo, 8,92m, defl ete à esquerda em curva por 6,45m, 
segue em linha reta por 5,29m, defl ete à direita e segue em linha reta por 2,52m, con-
frontando com o remanescente do lote 1, encerrando a área de 79,30m².
Art. 2º Ficam declaradas de utilidade pública, para fi ns de instituição de servidão 
administrativa, por via administrativa ou judicial, as áreas de propriedade particular 
necessárias aos projetos de implantação de corredores de ônibus de trânsito rápido, a 
seguir descritas e caracterizadas:
I- faixa incidente sobre uma área não cadastrada, objeto da Transcrição 31.256, junto 
ao 3º Cartório de Registro de Imóveis, para instituição de servidão administrativa de 
viela de águas pluviais, com área de 153,45m² e com as seguintes medidas e confron-
tações: frente com 3,05m, pelo alinhamento da Avenida Ruy Rodriguez, segue em 
linha reta por 3,25m, confrontando com a faixa destacada da citada área não cadastra-
da, com área de 2.554,84m² (futuro alinhamento da Avenida Ruy Rodriguez); do lado 
direito, 26,46m, do lado esquerdo, 24,40m, ambos confrontando com o remanescente 
da área não cadastrada; e fundo, 7,21m, confrontando com o Rio Capivari;
II - faixa incidente sobre uma área não cadastrada, objeto da Transcrição 31.256, junto 
ao 3º Cartório de Registro de Imóveis, para instituição de servidão administrativa de 
viela de águas pluviais, com área de 106,12m² e com as seguintes medidas e confron-
tações: frente com 19,99m, confrontando com a faixa destacada da citada área não 
cadastrada, com área de 2.554,84m² (futuro alinhamento da Avenida Ruy Rodriguez); 
do lado direito, 11,31m, e do lado esquerdo, 15,91m, defl ete à direita e segue em linha 
reta por 7,33m, ambos confrontando com o remanescente da área não cadastrada; e 
fundo, 4,59m, defl ete à esquerda e segue em linha reta por 2,17m, confrontando com 
o Rio Capivari;
III - faixa incidente sobre a área objeto da Matrícula 166.387, junto ao 3º Cartório 
de Registro de Imóveis, não cadastrada no Município, para instituição de servidão 
administrativa, com área de 505,15m² e com as seguintes medidas e confrontações: 
4,33m, defl ete à esquerda em curva por 2,27m, segue em linha reta por 20,61m, defl ete 
à esquerda e segue em linha reta por 10,27m, defl ete à direita e segue em linha reta por 
19,70m, segue em linha reta por 3,61m, de frente pelo futuro alinhamento da Avenida 
Ruy Rodriguez; do lado direito, 8,00m, confrontando com a faixa a ser instituída ser-
vidão administrativa, incidente sobre uma área não cadastrada no Município, defl ete 
à direita e segue em linha reta por 5,91m, confrontando com a faixa a ser instituída 
servidão administrativa, incidente sobre a área objeto da Matrícula 85.252, junto ao 
2º Cartório de Registro de Imóveis, não cadastrada no Município; do lado esquer-
do, 7,26m, confrontando com uma faixa incidente sobre a área objeto da Matrícula 
166.387, parte da diretriz viária nº 173-C (Lei Complementar nº 189/2018); e fundo, 
60,33m, confrontando com o remanescente da área objeto da Matrícula 166.387, tudo 
conforme os elementos da Certidão Gráfi ca A3-1593;
IV -faixa incidente sobre a Gleba B em questão, para instituição de servidão adminis-
trativa de viela de águas pluviais, com área de 154,08m² e com as seguintes medidas 
e confrontações: 14,96m em curva, defl ete à esquerda e segue em curva à direita por 
8,23m, confrontando com a faixa destacada da Gleba B em questão, defl ete à esquerda 
e segue em linha reta por 12,32m, confrontando com o remanescente da Gleba B; e 
15,15m, confrontando com o Córrego Pium ou Pirineus.
Art.3º Fica a expropriante autorizada a invocar caráter de urgência em processo ju-
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dicial decorrente do disposto neste Decreto, nos termos dos§§ 1º e 2ºdo art. 15 do 
Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 PETER PANUTTO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal de Transportes 

 RUBEN CELSO QUESITI PASSOS 
 Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo em exercício 

 Redigido nos termos dos protocolados SEI EMDEC.2019.00000058-71, EMDEC.2019.00000020-07 e EM-
DEC.2019.00000079-98, SEI EMDEC.2019.00000073-19, SEI EMDEC.2019.00000081-11, todos em nome da 
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor do Departamento de Consultoria Geral  

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 27 DE MAIO DE 2019 
  Protocolo nº. 2019/25/498
Interessada: ROSANGELA DE ASSIS 
 Assunto:  Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário. 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às fl s. 7/9 e aná-
lise Jurídica às fl s. 11/13, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 
14, DEFIRO  os pedidos de Isenção de Imposto de Renda e de Desconto Previdenciá-
rio, no entanto, em relação ao  não desconto previdenciário, entendemos que deverá 
ser mantida a regra da reavaliação periódica para fi ns de continuidade do benefício, 
devendo o referido benefício ser concedido até  JANEIRO DE 2.024, no momento em 
que a servidora aposentada deverá ser reavaliada a cada 02 (dois) anos ou até a data 
apontada no laudo pericial.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 Protocolo nº. 2019/25/842
Interessada: SONIA ARGENTINO SANTOS WAESSMAN 
 Assunto:  Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário. 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às fl s. 7/9 e análise 
Jurídica às fl s. 11/13, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 14, DEFI-
RO  os pedidos de Isenção de Imposto de Renda e de Desconto Previdenciário.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 Protocolo nº. 2019/25/55
Interessada: ANNA MARIA PRODOCIMO MANFREDINI 
 Assunto:  Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário. 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC às fl s. 15/17 e análise 
Jurídica às fl s. 19/21, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 22, DEFI-
RO  os pedidos de Isenção de Imposto de Renda e de Desconto Previdenciário.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 Protocolo nº. 2019/25/1201
Interessada: MARIO CESAR DE BARROS CAMPOS.
Assunto:  Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário. 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC à fl . 10 e análise 
Jurídica à fl . 12, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 13  IN-
DEFIRO  os pedidos de Isenção de Imposto de Renda e de Desconto Previdenciário.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 Protocolo nº. 2019/25/1038
Interessada: RUTE DO NASCIMENTO.
Assunto:  Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário. 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC à fl . 8 e análise 
Jurídica à fl . 10, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 11, IN-
DEFIRO  os pedidos de Isenção de Imposto de Renda e de Desconto Previdenciário.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 Protocolo nº. 2019/25/1137
Interessada: EDER PIRES DO AMARAL.
Assunto:  Isenção de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário. 
À vista da manifestação conclusiva da Junta Médica Ofi cial da PMC à fl . 11 e análise 
Jurídica àfl . 13, acolhida pelo Senhor Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 14, IN-
DEFIRO  os pedidos de Isenção de Imposto de Renda e de Desconto Previdenciário.
Ao CAMPREV para prosseguimento.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 JONAS DONIZZETE 

 PREFEITO MUNICIPAL 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DO 

PREFEITO 
 EM 10 DE MAIO DE 2019 

  Protocolado n.º 14/10/64.385 PG 
Interessada: SMCGP/Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito
 À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres de fl s. 
1.719 a 1.727/verso, 1.728 a 1.729 e 1.730 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que 
indicam a ausência de impedimentos legais, bem como das providências já adotadas 
por esta Pasta, AUTORIZO:
O aditamento e supressão de quantitativos e de prorrogação do contrato celebrado 
entre o Município de Campinas e a empresa TECNOSET Informática Produtos e Ser-
viços Ltda., que tem por objeto a prestação de serviços de impressão e reprografi a 
corporativa, por meio de disponibilidade de equipamentos, manutenção e reposição de 
suprimentos, inclusive, papel para impressão, digitalização e reprografi a de documen-
tos, conforme condições estabelecidas no Termo de Contrato n.º 168/15, pelo período 
de mais 15 (quinze) meses, na forma indicada e justifi cada às fl s. 1.704 a 1.706;
A despesa decorrente, no valor total de R$ 1.436.773,50 (Hum milhão, quatrocentos 
e trinta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), devidamente 
aprovada pelo Comitê Gestor à fl . 1.702;
Publique-se;
Posteriormente, à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ, para a for-
malização dos Termos Contratuais próprios, ocasião em que deverão restar atendidas 
as condicionantes apontadas pelo DAJ, e após, retornem os autos a esta Secretaria para 
acompanhamento e demais providências. 

 Campinas, 10 de maio de 2019 
 CHRISTIANO BIGGI DIAS 

 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - GAPE
ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ADMINISTRATIVA DO GAPE.
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 16h30min. (dezesseis 
horas e trinta minutos), na Sala de Reunião da Secretaria de Governo no Gabinete do 
Prefeito, 4º andar do Paço Municipal, em Campinas, Estado de São Paulo, reuniram-se 
os membros da Câmara Administrativa do Grupo de Análise de Projetos Específi cos 
- GAPE com a seguinte pauta: 1 - Protocolos nº. 2018/18/307 a 313 - Pirelli Pneus 
Ltda; 2 - Protocolo nº. 2018/18/298 - Desistência do interessado referente aos proto-
colos nº. 2018/18/115 a 121 - MRV Engenharia e Participações S/A; 3 - Protocolo nº. 
2018/18/296 - Desistência do interessado referente aos protocolosnº. 2018/18/122 a 128 
- MRV Engenharia e Participações S/A; 4 - Protocolo nº. 2018/18/299 - Desistência do 
interessado referente aos protocolos nº. 2018/18/230 a 236 - MRV Engenharia e Parti-
cipações S/A; 5 - Protocolo nº. 2018/18/295 - Desistência do interessado referente aos 
protocolos nº. 2018/18/237 a 243 - MRV Engenharia e Participações S/A; 6 - Protocolo 
nº. 2018/18/297 - Desistência do interessado referente aos protocolos nº. 2018/18/251 a 
257 - MRV Engenharia e Participações S/A; 7 - Protocolos nº. 2018/18/101 a 107 - Ed-
mar dos Santos Cardoso; 8 - Protocolos nº. 2017/18/02 a 09 - Iguatemi Empresa de Sho-
pping Centers; 9 - Protocolos nº. 2017/18/80 a 86 - Associação Atlética Ponte Preta. Sob 
a Presidência do Secretário Municipal de Gestão e Controle, Thiago Sampaio Milani, 
e composta pelos Secretários e Diretores Presidentes dos seguintes órgãos integrantes da 
Administração Municipal Direta e Indireta a seguir: Andréa Cristina de Oliveira Stru-
chel da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
Pedro Leone Luporini dos Santos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Carlos 
José Barreiro da Secretaria Municipal de Transportes e EMDEC, Arly de Lara Rômeo 
da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas S/A. - SANASA. 
Dando início aos trabalhos passou-se às discussões dos itens da pauta: 1 - Protocolos 
nº. 2018/18/307 a 313 - Pirelli Pneus Ltda: Os membros da Câmara Administrativa-
deliberaram pelo parecer favorável à análise de estudo específi co, sob condicionantes 
a serem estabelecidas no parecer fi nal. 2 - Protocolo nº. 2018/18/298 - Desistência do 
interessado referente aos protocolos nº. 2018/18/115 a 121 - MRV Engenharia e 
Participações S/A: Os membros da Câmara Administrativa tomaram ciência da ma-
nifestação do interessado através do protocolo nº. 2018/18/298, de 05/12/2018, no qual 
solicita o cancelamento/desistência do empreendimento referente aos protocolados de 
viabilidade mencionados acima. Diante disso, cancelamos todos os efeitos produzidos 
através das manifestações exaradas. 3 - Protocolo nº. 2018/18/296 - Desistência do 
interessado referente aos protocolos nº. 2018/18/122 a 128 - MRV Engenharia e 
Participações S/A: Os membros da Câmara Administrativa tomaram ciência da ma-
nifestação do interessado através do protocolo nº. 2018/18/296, de 05/12/2018, no qual 
solicita o cancelamento/desistência do empreendimento referente aos protocolados de 
viabilidade mencionados acima. Diante disso, cancelamos todos os efeitos produzidos 
através das manifestações exaradas. 4 - Protocolo nº. 2018/18/299 - Desistência do 
interessado referente aos protocolos nº. 2018/18/230 a 236 - MRV Engenharia e 
Participações S/A: Os membros da Câmara Administrativa tomaram ciência da ma-
nifestação do interessado através do protocolo nº. 2018/18/299, de 05/12/2018, no qual 
solicita o cancelamento/desistência do empreendimento referente aos protocolados de 
viabilidade mencionados acima. Diante disso, cancelamos todos os efeitos produzidos 
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através das manifestações exaradas. 5 - Protocolo nº. 2018/18/295 - Desistência do 
interessado referente aos protocolos nº. 2018/18/237 a 243 - MRV Engenharia e 
Participações S/A: Os membros da Câmara Administrativa tomaram ciência da ma-
nifestação do interessado através do protocolo nº. 2018/18/295, de 05/12/2018, no qual 
solicita o cancelamento/desistência do empreendimento referente aos protocolados de 
viabilidade mencionados acima. Diante disso, cancelamos todos os efeitos produzidos 
através das manifestações exaradas. 6 - Protocolo nº. 2018/18/297 - Desistência do in-
teressado referente aos protocolos nº. 2018/18/251 a 257 - MRV Engenharia e Parti-
cipações S/A: Os membros da Câmara Administrativa tomaram ciência da manifestação 
do interessado através do protocolo nº. 2018/18/297, de 05/12/2018, no qual solicita o 
cancelamento/desistência do empreendimento referente aos protocolados de viabilidade 
mencionados acima. Diante disso, cancelamos todos os efeitos produzidos através das 
manifestações exaradas. 7 - Protocolos nº. 2018/18/101 a 107 - Edmar dos Santos 
Cardoso: Os membros da Câmara Administrativa deliberaram pelo indeferimento do 
estudo específi co diante da inércia da parte interessada até a presente data, tendo em 
vista o não atendimento das exigências formuladas pelos membros da Câmara Técnica 
do GAPE. 8 - Protocolos nº. 2017/18/02 a 09 - Iguatemi Empresa de Shopping Cen-
ters: Os membros da Câmara Administrativa deliberaram pelo indeferimento do estudo 
específi co diante da inércia da parte interessada até a presente data, tendo em vista o não 
atendimento das exigências formuladas pelos membros da Câmara Técnica do GAPE. 
9 - Protocolos nº. 2017/18/80 a 86 - Associação Atlética Ponte Preta: Os membros da 
Câmara Administrativa deliberaram pelo indeferimento do estudo específi co diante da 
inércia da parte interessada até a presente data, tendo em vista o não atendimento das 
exigências formuladas pelos membros da Câmara Técnica do GAPE. Nada mais haven-
do a tratar, declarou-se encerrada a reunião e eu, Cristiano Ferreira Deling, secretariei e 
lavrei a presente Ata que segue assinada por todos os presentes

Campinas, 28 de janeiro de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
ANDRÉA CRISTINA DE OLIVEIRA STRUCHEL

Secretária Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em exercício
PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - GAPE
Parecer Final nº. 00023 / 2019 CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do 
Decreto Municipal nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2017/18/00101, 

2017/18/00102, 2017/18/00103, 2017/18/00104, 2017/18/00105, 
2017/18/00106 e 2017/18/00107. Interessado: Edmar dos Santos Cardoso

EMPREENDIMENTO
Trata-se de estudo específi co para implantação de empreendimento do tipo CSE-BG 
de grande porte, situado à Rua Rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho, nº. 3.181, 
Lote 035-UNI, Quadra S, Quarteirão 30.012, Bairro Real Parque - BG, Código Carto-
gráfi co: 3233.62.75.0116.00000, com área do terreno de 9.304,06 m².
O projeto da edifi cação é composto de subsolo, pavimento térreo e pavimento supe-
rior, totalizando uma área construída de 6.279,98 m².
PARECER FINAL
Impossibilidade diante das manifestações explanadas abaixo:
CONSIDERANDO a data de protocolização do empreendimento desde 01 de setem-
bro de 2017;
CONSIDERANDO acota de fl .25 do protocolo nº. 2017/18/102 que dispõe: “PARE-
CER: Trata-se de protocolo de Estudo Específi co, de acordo com o Decreto Municipal 
nº. 18.921/2015 - GAPE, para a implantação de Construção Comercial do tipo CSE-
-BG de Grande Porte, situado à Rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho, lote 035-
UNI, Quadra S, Quarteirão 30012, Bairro Real Parque - BG, com a área do terreno de 
9.304,06 m². Tendo em vista o parecer do DEPLAN às fl s. 21 e verso, informando que 
conforme vistoria foi constatado que o local já se encontra edifi cado (vide foto aérea - 
fl s. 24). Solicitamos o compareça do interessado para ciência, e que deverá apresentar 
a solicitação de “Regularização” da edifi cação”;
CONSIDERANDO acota de fl .18 do protocolo nº. 2017/18/103 que dispõe: 
“PARECER:Trata-se estudo específi co para Construção Comercial - CSE, localizado 
na Rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho, nº. 3181 em nome de Edmar dos San-
tos Cardoso.Em reunião da Câmara Técnica realizada em 06 de setembro de 2018, foi 
sugerido o arquivamento do presente protocolo por inércia do interessado. Tal suges-
tão foi acatada pelos técnicos, porém em ressalva desta pasta foi informado que trata-
-se de uma regularização de empreendimento já instalado. Na Secretaria do Verde, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a regularização do empreendimento 
está sendo tratado junto ao Protocolo 2010/10/41696 (nos termos do art. 50 do Decreto 
18.705/2015) e para isso o interessado deverá apresentar o parecer do GAPE, além de 
outros documentos faltantes”;
CONSIDERANDO acota de fl .34 do protocolo nº. 2017/18/104 que dispõe: “PARE-
CER: Cliente, até o momento, não providenciou a quitação do contrato nº. 5309145 
(vcto. 21/09/17), mesmo sendo enviado e-mail lembrando-o desta pendencia.
Por isso estamos devolvendo esse protocolo.
O informe nº. 0156-17 (páginas 19 a 21) fi cará aos nossos cuidados até a quitação do 
referido contrato, ou até o fi m do prazo de validade do referido informe (29/03/18).
CONSIDERANDO acota de fl .18 do protocolo nº. 2017/18/106 que dispõe: “PA-
RECER: O protocolo solicita parecer técnico da EMDEC para implantação de um 
empreendimento comercial, localizado na Rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho, 
Lote 035-UNI, Quarteirão 30012, Zona 14-BG hachurada, Distrito de Barão Geraldo, 
em Campinas-SP.
O projeto apresentado não possui condições de aprovação. Deverão ser providencia-
das as seguintes alterações, para adequá-lo à legislação vigente:
O interessado deverá providenciar Estudo de Tráfego apresentando além do levanta-
mento da situação atual das vias de acesso (fl uxo veicular classifi cado nas horas pico 
de tráfego do empreendimento e das vias destacando os pontos críticos identifi cados 
dentro da área de infl uência, condições da confi guração geométrica das vias, da sina-
lização, do pavimento, atendimento por transporte público, e outras que se fi zerem 
necessárias) a projeção da situação futura, após a implantação, ampliação ou reforma 
do empreendimento.
O Estudo de Impacto de Tráfego que o interessado afi rma já ter emitido em outro pro-
tocolo, conforme folha 13 do presente protocolo, possui contagemveicular com data 
de fevereiro de 2013, portanto com mais de quatro anos e consequente desatualizado.
O Estudo de Tráfego deverá ser refeito com as considerações já indicadas e atualizado.
CONSIDERANDO a publicação no Diário Ofi cial do Município em 26/09/2017, 
onde suspendeu o prazo de análise do empreendimento para atendimento dos ques-
tionamentos supracitados;

CONSIDERANDO os e-mail’s enviados ao interessado nas datas de 03/10/2017 e 
08/11/2017;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 35, § 1º, da Lei Complementar nº. 09, de 23 
de dezembro de 2003:
“Artigo 35. Os processos que apresentarem elementos incompletos ou incorretos e 
necessitarem de esclarecimentos ou de complementação da documentação, serão ob-
jeto de comunicados, através de publicação no Diário Ofi cial do Município. § 1º. Os 
pedidos serão indeferidos e arquivados quando não atendidas as exigências em 30 
(trinta) dias a contar da data da publicação, podendo este prazo ser prorrogado por 
período determinado, pelo órgão responsável.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, § 3º do Decreto Municipal nº. 18.921, de 
12 de novembro de 2015:
“Artigo 17. Os prazos de análise serão suspensos quando a análise do GAPE dependa 
de estudos e manifestações de outros órgãos internos ou externos à Administração Di-
reta e Indireta do Município. § 3º. As providências solicitadas pelo GAPE ao interes-
sado que resultarem em obrigações de fazer, deverão ser atendidas no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar da notifi cação, prorrogável por mais 15 (quinze) dias, 
desde que devidamente justifi cado e, transcorrido o prazo deferido em cumprimento 
do quanto requisitado, o projeto será arquivado e, a retomada da tramitação fi ca con-
dicionada à comprovação do recolhimento de nova taxa de análise.
Diante do exposto deliberamos pelo indeferimento do estudo específi co mediante a 
inércia da parte interessada até a presente data, tendo em vista o não atendimento das 
exigências formuladas pelos membros da Câmara Técnica do GAPE.

Campinas, 04 de abril de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
RUBEN CELSO QUESITI PASSOS

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo - Interino
ROGÉRIO MENEZES DE MELLO

Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
PETER PANUTTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA

GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - GAPE
Parecer Final nº. 00024 / 2019 CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 

2º, III, do Decreto Municipal nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos 
nº. 2017/18/00002, 2017/18/00003, 2017/18/00004, 2017/18/00005, 

2017/18/00006, 2017/18/00007, 2017/18/00008 e 2017/18/00009. Interes-
sado: Iguatemi Empresa de Shopping Centers

EMPREENDIMENTO
Trata-se de estudo específi co para ampliação, reforma e regularização de área comer-
cial do tipo CSE-6, situado à Av. Senador Darcy Ribeiro, nº. 140, Gleba 046, Quar-
teirão 30.022, Código Cartográfi co: 3422.44.58.0001.01022, com área do terreno de 
59.403,56 m².
O projeto prevê a implantação de empreendimentos Comerciais e Atividades de Co-
mércio Varejista (CG-1), Eventos SG-4), Hotel (SG-3) e Edifício de Uso Empresarial 
(SG-1), a ampliação pretendida terá uma área total de 81.282,70.
PARECER FINAL
Impossibilidade diante das manifestações explanadas abaixo:
CONSIDERANDO a data de protocolização do empreendimento desde 10 de feve-
reiro de 2017;
CONSIDERANDO acota de fl . 31 do protocolo nº. 2017/18/00003 que dispõe: “PA-
RECER: Trata-se de protocolo de Estudo Específi co para a implantação de Empreen-
dimento do tipo CSE-6, situação à Av. Senador Darcy Ribeiro, nº. 140, Gleba 046-GL, 
Quarteirão 30.022, em terreno com área total de 59.403,56 m².
Considerando a Ordem de Serviço nº. 16/2016 de 13 de Dezembro de 2016 (vide fl s. 
18/19), que determina a suspensão das análises e aprovações de empreendimentos 
prediais sobre as glebas oriundas da divisão da gleba original da FEAC (gleba que 
constam da Certidão Gráfi ca A0-38), bem como a expedição de qualquer ato no que 
concerne a empreendimentos já aprovados e em andamentos em tais áreas.
CONSIDERANDO acota de fl . 13 do protocolo nº. 2017/18/00004 que dispõe: 
“PARECER:Seguindo os procedimentos do novo Decreto Municipal nº. 18.921/2015 
e considerando seu Anexo I, esta Câmara Técnica informa a necessidade de comple-
mentação da documentação, a saber:
01 via da planta do Levantamento Planialtimétrico cadastral com diretrizes urbanísti-
cas aprovadas pela PMC, dentro do prazo de validade, e acompanhada do respectivo 
parecer D.U.
CONSIDERANDO acota de fl . 76 do protocolo nº. 2017/18/00007 que dispõe: “PA-
RECER: O protocolo solicita parecer técnico da EMDEC para regularização, amplia-
ção e reforma de empreendimento comercial, localizado na Avenida Senador Darcy 
Ribeir, 140, lote 046-A-GL, quarteirão 30022, zona 11, Centro, Campinas SP.
O projeto apresentado não possui condições de aprovação.
Deverá ser providenciado um jogo completo das plantas, cortes e elevações do projeto 
de arquitetura do empreendimento constando explicitamente as seguintes informações:
1. Indicar e dimensionar os acessos de pedestres ao empreendimento;
2. Indicar e dimensionar os acessos de veículos ao empreendimento (entrada e saída 
com seta);
3. Indicar em todas as rampas comprimento, largura e porcentagem de inclinação;
4. Indicar rampas de acessibilidade ao empreendimento;
5. Dimensionar a largura do passeio de pedestre nos limites do terreno do empreen-
dimento.
CONSIDERANDO acota de fl s. 50/51 do protocolo nº. 2017/18/00008 que dispõe: 
“PARECER: Pretende o interessado implantar sobre a gleba 46A do Quarteirão 
30.022, localizada na Av. Senador Darcy Ribeiro, 140 Vila Brandina, empreendimen-
to do tipo CSE-6.
Considerando as características do empreendimento há necessidade da realização de 
estudos específi cos a fi m de verifi car sua viabilidade e, se o caso, defi nir as condicio-
nantes necessárias à mitigação dos impactos negativos.
De acordo com o Anexo I do Decreto 18.921/15, que “Dispõe sobre o Grupo de Aná-
lise de Projeto Específi cos e de Pedidos de Fechamento de Loteamento - GAPE.”, a 
pasta da SMAJ deve conter os seguintes documentos:
- Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma 
reconhecida;
- 01(uma) via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000;
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- Cópia da Procuração com fi rma reconhecida se o requerente não for o proprietário 
ou o responsável técnico;
- Cópia do Contrato Social atualizado no caso do proprietário ser pessoa jurídica, bem 
como cópia
do Contrato Social do procurador se este for pessoa jurídica;
- Certidão Vintenária da Matrícula atualizada devidamente registrada junto ao Regis-
tro de Imóveis.
- Declaração da existência ou não de passivos, conforme modelo do ANEXO III.
No caso, foram juntados aos autos os seguintes elementos:
- Requerimento Padrão, assinado por Débora Carolina Dorigo Barão - fl s. 02;
- Planta de Localização - fl s. 03 ;
- Procuração em que Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A confere poderes 
para Débora Carolina Dorigo Barão e outros para representação perante os órgãos 
públicos - fl s. 04/05;
- Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Civil do Power Center Campi-
nas, realizada em 05.12.11 - fl s. 06/07;
- Ata da reunião do Conselho de Administração do Iguatemi Empresa de Shopping 
Centers S/A, realizada em 08.03.16 - fl s. 08/10;
- Termo de renúncia - fl s. 11;
- Convenção do condomínio do Power Center Campinas - fl s. 12/16;
- Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Iguatemi Empresa de Shopping Centers 
S/A, realizada em 28.05.2012 - fl s. 17/23;
- Estatuto Social do Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A - fl s. 24/39;
- Cópia folha de rosto do carnê de IPTU - fl s. 40;
- Certidão da matrícula 66220 do 1º CRI (gleba com 59.403,56 m²) - fl s. 41/46
- Declaração de inexistência de passivo - fl s. 47;
- Planta - regularização, ampliação e reforma comercial - CSE-6 - fl s. 48.
De acordo com a matrícula nº. 66220, 77% da gleba é de propriedade de Iguatemi Em-
presa de Shopping Centers S/A e 23% é de propriedade da Federação das Entidades 
Assistenciais de Campinas.
Os autos não foram instruídos com documentos relativos à Federação das Entidades 
Assistenciais de Campinas (requerimento ou procuração e estatuto).
Além da ausência dos documentos mencionados, a continuidade do feito está prejudi-
cada em razão da decisão proferida no prot. 03/10/30505, que resultou na Ordem de 
Serviço 16/2016, que determinou a suspensão das “análises e aprovações de empre-
endimentos prediais sobre as glebas oriundas da divisão da gleba original da FEAC 
(glebas que constam da Certidão Gráfi ca AO-38), bem como a expedição de qualquer 
ato no que concerne a empreendimentos já aprovados e em andamentos em tais áreas”.
CONSIDERANDO a publicação no Diário Ofi cial do Município em 15/03/2017, 
onde suspendeu o prazo de análise do empreendimento para atendimento dos ques-
tionamentos supracitados;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 35, § 1º, da Lei Complementar nº. 09, de 23 
de dezembro de 2003:
“Artigo 35. Os processos que apresentarem elementos incompletos ou incorretos e 
necessitarem de esclarecimentos ou de complementação da documentação, serão ob-
jeto de comunicados, através de publicação no Diário Ofi cial do Município. § 1º. Os 
pedidos serão indeferidos e arquivados quando não atendidas as exigências em 30 
(trinta) dias a contar da data da publicação, podendo este prazo ser prorrogado por 
período determinado, pelo órgão responsável.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, § 3º do Decreto Municipal nº. 18.921, de 
12 de novembro de 2015:
“Artigo 17. Os prazos de análise serão suspensos quando a análise do GAPE dependa 
de estudos e manifestações de outros órgãos internos ou externos à Administração Di-
reta e Indireta do Município. § 3º. As providências solicitadas pelo GAPE ao interes-
sado que resultarem em obrigações de fazer, deverão ser atendidas no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar da notifi cação, prorrogável por mais 15 (quinze) dias, 
desde que devidamente justifi cado e, transcorrido o prazo deferido em cumprimento 
do quanto requisitado, o projeto será arquivado e, a retomada da tramitação fi ca con-
dicionada à comprovação do recolhimento de nova taxa de análise.
Diante do exposto deliberamos pelo indeferimento do estudo específi co mediante a 
inércia da parte interessada até a presente data, tendo em vista o não atendimento das 
exigências formuladas pelos membros da Câmara Técnica do GAPE.

Campinas, 04 de abril de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
RUBEN CELSO QUESITI PASSOS

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo - Interino
ROGÉRIO MENEZES DE MELLO

Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
PETER PANUTTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - GAPE

Parecer Final nº. 00025 / 2019 CÂMARA ADMINISTRATIVA (art. 2º, III, do 
Decreto Municipal nº. 18.921, de 12/11/2015). Protocolos nº. 2017/18/00080, 

2017/18/00081, 2017/18/00082, 2017/18/00083, 2017/18/00084, 
2017/18/00085 e 2017/18/00086. Interessado: Associação Atlética Ponte Preta
EMPREENDIMENTO
Trata-se de estudo específi co para implantação de uma “Arena Multiuso, Complexo 
Empresarial e Hoteleiro”, cujo Zoneamento é Z-18, Macrozona 04, situado à Rua Ale-
xandre Batista de Toledo, nº. 311, Lote 001, Quarteirão 03225, Código Cartográfi co: 
3411.54.05.0001.01001, em terreno com área igual a 85.010,00 m².
PARECER FINAL
Impossibilidade diante das manifestações explanadas abaixo:
CONSIDERANDO a data de protocolização do empreendimento desde 21 de julho 
de 2017;
CONSIDERANDO acota de fl . 57 do protocolo nº. 2017/18/00081 que dispõe: “PA-
RECER: Trata-se de protocolo de Estudo Específi co, de acordo com o Decreto Muni-
cipal nº. 18.921/2015 - GAPE, para implantação de uma “Arena Multiuso, Complexo 
Empresarial e Hoteleiro”, cujo Zoneamento é Z-18 - dezoito - Macrozona 04, localiza-
do à Rua Alexandre Batista de Toledo nº. 311, lote 001, Quarteirão 03225, em terreno 
com área igual a 85.010,00 m².
Sugerimos o Compareça do interessado para apresentar as seguintes documentações:
1 - Memorial Descritivo do Empreendimento atualizado, contendo a informação da área 
total construída do empreendimento, e via de planta corrigida de acordo com o Memorial.
2 - Apresentar o Estudo de Impacto Ambiental e Urbanístico, conforme artigo 37 da 

Lei nº. 10257, de 10/07/2001 - Estatuto da Cidade, que aponte os pontos positivos do 
empreendimento e as medidas mitigadoras dos aspectos negativos, considerando mi-
nimamente as seguintes questões: o estudo de massa/volumetria, considerando a área 
em estudo e as quadras do entorno, geração de tráfego, considerando principalmente 
os fl uxos e operação em dias de evento; melhor defi nição dos acessos aos diversos 
usos pretendidos na área, sistema de circulação e transporte a ser analisados pela pasta 
competente; estudo de insolação, estudo de drenagem, uso e ocupação do solo anali-
sando a valorização imobiliária e os impactos socieconômicos no entorno, conforme 
solicitado em parecer DEPLAN às fl s. 44 a 45.
CONSIDERANDO acota de fl s. 61/62 do protocolo nº. 2017/18/00082 que dispõe: 
“PARECER:Considerando que o projeto ora apresentado junto ao Grupo de Análise 
de Projetos Específi cos - GAPE para a implantação de arena multiuso, complexo em-
presarial e hoteleiro propõe a alteração de curso, retifi cação e a canalização fechada 
do córrego que incide sobre a área objeto do referido empreendimento, localizada na 
Rua Alexandre Batista de Toledo, Jardim Eulina;
Considerando que o interessado indica em seu Relatório Técnico (fl s. 09/51) que a 
proposta de alteração do curso, retifi cação e canalização fechada do córrego se justi-
fi ca para o atendimento de uma demanda local, inclusive da Prefeitura, em virtude de 
problemas de drenagem de águas pluviais na região, com baixa capacidade de absor-
ção pelo sistema de galerias até então implantados;
Considerando que o interessado solicita, inclusive, uma parceria público-privada para 
se tornar a eventual alteração do curso, retifi cação e a canalização fechada do córrego 
como de utilidade pública, com vistas ao atendimento de demanda do próprio Municí-
pio para a continuidade de eventual canalização já existente, suprindo também a even-
tual necessidade de melhorias no escoamento das águas pluviais da região, conforme 
Proposta Técnica a folha 21;
Embora o presente Estudo Específi co, por hora, esteja suspenso de acordo com a pu-
blicação no D.O.M. de 20 de setembro de 2017, entendemos que, no caso de prosse-
guimento desta solicitação, antes de qualquer tipo de análise ambiental por parte desta 
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, cabe a Secreta-
ria Municipal de Infraestrutura se manifestar sobre a alegada existência de problema 
de drenagem na região do pretenso empreendimento e, se for realmente o caso, se a 
alteração do curso, retifi cação e a canalização fechada do córrego, da forma como 
proposto pelo interessado, seria a melhor solução do ponto de vista hidráulico para o 
equacionamento do problema.
CONSIDERANDO acota de fl s. 75/76 do protocolo nº. 2017/18/00084 que dispõe: 
“PARECER: Segue, com a análise por parte dessa Pasta, dos documentos apresenta-
dos pela interessada, para continuidade do processo.
Preliminarmente informamos que a presente análise não implica em aprovação dos 
projetos apresentados no presente protocolado, neste sentido esta Pasta deixou de ana-
lisá-los, uma vez que sua análise não faz parte da presente etapa do GAPE, bem como 
pelo fato da drenagem apresentada se encontrar inteiramente dentro de área particular, 
a mesma não é passível de análise por parte desta Secretaria.
Face ao exposto, solicitamos especial atenção ao presente parecer uma vez que, além 
da obrigação de se destinar as águas pluviais provenientes do empreendimento, em tal 
parecer deverá constar, também, que o interessadodeverá promover a readequação do 
sistema de microdrenagem das vias do entorno do empreendimento, onde se verifi cam 
diversos pontos de alagamento, sendo que está reformulação do sistema de drenagem 
obrigatoriamente impactará nas travessias localizadas a jusante, no Parque Via Norte, 
as quais já apresentam problemas.
Cabe salientar, ainda, que fi cará a cargo do interessado a obtenção de todas as autoriza-
ções pertinentes, outorgas e licenças ambientais junto aos órgãos licenciadores (DAEE, 
PMC, CETESB, etc.), bem como junto à concessionária da Rodovia Anhanguera.
CONSIDERANDO acota de fl . 90 do protocolo nº. 2017/18/00085 que dispõe: “PA-
RECER: O protocolo solicita parecer técnico da EMDEC para construção de um em-
preendimento esportivo, comercial e de hotelaria, localizado na Rua Alexandre Batista 
de Toledo, 311, lote 001, quarteirão 03225, zona 18, Jardim Eulina, Campinas SP.
O projeto apresentado não possui condições de aprovação.
O protocolo teve o prazo para análise suspenso em função da pendências junto à mu-
nicipalidade para defi nição de fi nalidade de uso do local a ser implantado o empre-
endimento. Assim, quando for devidamente superado tal óbice este protocolo deverá 
ser reenviado para a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A (EM-
DEC) para continuidade da análise.
CONSIDERANDO acota de fl s. 75/77 do protocolo nº. 2017/18/00086 que dispõe: 
“PARECER:Pretende o interessado implantar sobre o Sistema de Recreio 1 do lote-
amento Jardim Eulina, com área de 85.010,00 m², desafetado através da Lei 4515/75, 
objeto da matrícula 7357 do 2º CRI, localizado na Rua Alexandre Batista de Toledo, 
quarteirão 3225, uma arena multiuso com complexo empresarial e hoteleiro.
Considerando que o imóvel está inserido na Zona 18, a Lei Municipal 6031/88 impõe 
a prévia realização de estudos específi cos a fi m de verifi car sua viabilidade e, se o 
caso, defi nir as condicionantes necessárias à mitigação dos impactos negativos.
De acordo com o Anexo I do Decreto 18.921/15, que “Dispõe sobre o Grupo de Aná-
lise de Projetos Específi cos e de Pedidos de Fechamento de Loteamento - GAPE.”, a 
pasta da SMAJ deve conter os seguintes documentos:
- Cópia do Requerimento Padrão, preenchido e assinado pelo interessado com fi rma 
reconhecida;
- 01(uma) via da Planta de Localização da área - escala 1:10.000;
- Cópia da Procuração com fi rma reconhecida se o requerente não for o proprietário 
ou o responsável técnico;
- Cópia do Contrato Social atualizado no caso do proprietário ser pessoa jurídica, bem 
como cópia
do Contrato Social do procurador se este for pessoa jurídica;
- Certidão Vintenária da Matrícula atualizada devidamente registrada junto ao Regis-
tro de Imóveis.
- Declaração da existência ou não de passivos, conforme modelo do ANEXO III.
No caso, foram juntados aos autos os seguintes elementos:
- Requerimento Padrão, assinado por Vanderlei Aparecido Pereira e Gustavo Garcia 
Valio - fl s. 02;
- RRT - fl s. 03;
- Planta de Localização - fl s. 04 ;
- Cópia do Estatuto Social- fl s. 05/50;
- Matrícula 7357 do 2º CRI, referente ao Sistema de Recreio nº. 1 do Jardim Eulina 
- fl s. 51/53;
- Declaração de inexistência de passivo - fl s. 55;
- Ata da reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Ponte 
Preta - fl s. 57/68.
Da análise do feito verifi camos que os autos se acham instruídos com os documentos 
indicados no Anexo I do Decreto 18.921/15.
Constatamos pela matrícula apresentada que o imóvel onde se pretende erigir o em-
preendimento foi doado pela Municipalidade à Associação Atlética Ponte Preta, nos 
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termos da Lei Municipal 4515/75, com alteração introduzidas pela Lei Complementar 
nº. 86/14, que estabelece:
Art. 1º - A doação efetivada e aperfeiçoada que foi feita à Associação Atlética Ponte 
Preta, nos termos da Lei nº 4.515, de 15 de julho de 1975, passa a ter por fi nalidade 
a implantação, pela donatária, de uma arena multiuso.
Art. 2º - A donatária fi ca autorizada a explorar atividades comerciais, de serviços, 
shows, eventos esportivos e culturais, estacionamento, entre outras, na área objeto da 
doação e nas instalações a serem implantadas, podendo fazê-lo diretamente ou por 
intermédio de terceiros.
§ 1º - Caso a implantação e a exploração aqui autorizadas ocorram por intermédio 
de terceiros, fi ca a donatária autorizada a contratar parceria com cláusula de cessão 
de uso de superfície ou outra modalidade, por prazo determinado nunca superior a 
30 (trinta) anos, renovável por igual período, caso isto seja requisito para a parceria.
§ 2º - Eventual parceria deverá ser averbada no Registro de Imóveis competente.
§ 3º - A doação passa a ser gravada com cláusula de inalienabilidade e de impenho-
rabilidade, sempre permanecendo a donatária como proprietária.
Art. 3º - Para atingir a fi nalidade estipulada no artigo 1º, terá a donatária o prazo 
de 10 (dez) anos contados a partir da promulgação desta Lei Complementar, o qual 
poderá ser prorrogado por igual período, mediante justifi cativa.
Art. 4º - A doação tem, ainda, por condição, a obrigação de a donatária contribuir 
mensalmente, a partir do efetivo início de operações da arena multiuso, com 2% (dois 
por cento) de sua receita bruta, estes apurados após a dedução dos valores corres-
pondentes a tributos incidentes, para os Fundos de Assistência ao Desporto Amador 
e de Investimentos Esportivos do Município de Campinas - FIEC, à razão de metade 
para cada um.
Parágrafo único. Os recursos daí advindos serão sempre aplicados no desenvolvi-
mento dos esportes e das práticas desportivas, e, na hipótese de tais fundos serem 
extintos, a obrigação subsistirá naqueles que os substituam.
Art. 5º - O terreno e as edifi cações reverterão ao patrimônio municipal, sem qualquer-
direito a retenção ou indenização, caso a donatária:
I - não atinja a fi nalidade ora estabelecida no prazo do artigo 3º;
II - deixe de cumprir qualquer das cláusulas impostas pela doação; ou
III - venha a desvirtuar a fi nalidade aqui estipulada para a doação.
Verifi ca-se, pelo artigo 2º, que as atividades a serem exploradas no local estão vincu-
ladas ao uso principal - arena multiuso - estabelecido pelo artigo 1º.
Diante do exposto, não pode o interessado alterar a destinação do imóvel, sob pena do 
terremoto reverter ao patrimônio do Município.
Desta forma, quer nos parecer, smj, que a pretensão de se implantar complexo hotelei-
ro em área do Município contraria o disposto na norma acima mencionada, razão pela 
qual a pretensão não pode ser acolhida.
CONSIDERANDO que o interessado solicitou a suspensão do prazo de análise para 
substituição de projetos e documentos correlatos em 23/08/2017;
CONSIDERANDO a publicação no Diário Ofi cial do Município em 20/09/2017, onde 
suspendeu o prazo de análise do empreendimento para atendimento dos questiona-
mentos supracitados;
CONSIDERANDO que o interessado compareceu ao setor administrativo do GAPE 
em 18/12/2017 e tomou ciência dos questionamentos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 35, § 1º, da Lei Complementar nº. 09, de 23 
de dezembro de 2003:
“Artigo 35. Os processos que apresentarem elementos incompletos ou incorretos e 
necessitarem de esclarecimentos ou de complementação da documentação, serão ob-
jeto de comunicados, através de publicação no Diário Ofi cial do Município. § 1º. Os 
pedidos serão indeferidos e arquivados quando não atendidas as exigências em 30 
(trinta) dias a contar da data da publicação, podendo este prazo ser prorrogado por 
período determinado, pelo órgão responsável.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, § 3º do Decreto Municipal nº. 18.921, de 
12 de novembro de 2015:
“Artigo 17. Os prazos de análise serão suspensos quando a análise do GAPE dependa 
de estudos e manifestações de outros órgãos internos ou externos à Administração Di-
reta e Indireta do Município. § 3º. As providências solicitadas pelo GAPE ao interes-
sado que resultarem em obrigações de fazer, deverão ser atendidas no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar da notifi cação, prorrogável por mais 15 (quinze) dias, 
desde que devidamente justifi cado e, transcorrido o prazo deferido em cumprimento 
do quanto requisitado, o projeto será arquivado e, a retomada da tramitação fi ca con-
dicionada à comprovação do recolhimento de nova taxa de análise.
Diante do exposto deliberamos pelo indeferimento do estudo específi co mediante a 
inércia da parte interessada até a presente data, tendo em vista o não atendimento das 
exigências formuladas pelos membros da Câmara Técnica do GAPE.

Campinas, 04 de abril de 2019
THIAGO SAMPAIO MILANI

Secretário Municipal de Gestão e Controle e Presidente do GAPE
RUBEN CELSO QUESITI PASSOS

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo - Interino
ROGÉRIO MENEZES DE MELLO

Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CARLOS JOSÉ BARREIRO

Secretário Municipal de Transportes e EMDEC
PETER PANUTTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
ARLY DE LARA RÔMEO

Presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITEMDE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENSEXCLUSIVO 

PARA ME/EPP/COOP) 
  Pregão nº 1  38  /2019 - Eletrônico - Processo Administrativo nº  PMC.2018.00029797-09 
- Interessado : Secretaria Municipal de Habitação - Objeto : Registro de Preços de pranchas, 
caibros e tábuas - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 0  4: das 08h do dia 17/06/19 
às 08h do dia 18/06/19 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 0  4 : a partir das 08h do dia 
18/06/19 - Início da Disputa de Preços: a partir das 09h30min do dia 18/06/19 - Disponibi-
lidade do Edital : a partir de 28/05/19, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Escla-
recimentos adicionais com o Pregoeiro João Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464. 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS 

PARA ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 137/  2019 - Eletrônico - Processo Administrativo nº : PMC.2019.00008051-
34 - Interessado : Secretaria Municipal de Educação - Objeto : Registro de Preços de 
chocolate em pó e coco ralado - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 03: das 
08h do dia 11/06/19 às 08h do dia 12/06/19 - Abertura das Propostas dos itens 01 
a 03: a partir das 08h do dia 12/06/19 - Início da Disputa de Preços : a partir das 
09h30min do dia 12/06/19 - Disponibilidade do Edital : a partir do dia 29/05/19, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoei-
ra Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656. 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 

 COMUNICADO DE RESPOSTA DE 
ESCLARECIMENTOS E DE ALTERAÇÃO DO PREGÃ 

ELETRÔNICO Nº125/2019   
  Processo Administrativo: PMC.2018.00021157-98
 Interessado: Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Assunto: Pregão Eletrônico nº 125/2019
 Objeto: Aquisição de mobiliário e de divisórias compreendendo sua instalação.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, em virtude da solicitação de esclarecimentos apresentada por empresa inte-
ressada, comunica que  ALTEROU  o edital. A resposta à solicitação de esclarecimen-
tos e a Errata estão disponíveis no portal eletrônico licitacoes-e.com.br. 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

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

 PORTARIA SMASDH N° 05, DE 27 DE MAIO DE 2019   
 A Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos 
Humanos, no uso das atribuições de seu cargo, CONSIDERANDO a Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, e nos termos do artigo 48 do  Edital de Chamamento 
n.º 01/2019 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 
 RESOLVE: 
 Art. 1º  Designar como membros da  Comissão de Monitoramento e Avaliação  das Par-
cerias celebradas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil 
para a execução dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, des-
critos no Edital de Chamamento n.º 01/2019, no âmbito da Secretaria Municipal de As-
sistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos de Campinas, nos termos 
do artigo 35, inciso V, alínea "h" da Lei Federal nº 13.019/14, os seguintes servidores:
- Alexandre Ceconello Marinho - Matrícula nº 132.145-5
- Ana Carolina Pereira da Silva - Matrícula nº 126.562-8
- Carmem Marques Cleto Duarte An - Matrícula nº 36.977-2
- Claudia Mônica Russo - Matrícula nº 35.136-9
- Cristiane Silva Vieira Costa - Matrícula nº 102.098-6
- Edna de Carvalho de Lara - Matrícula nº 126.550-4
- Genésio William Mazolini - Matrícula nº 106.173-9
- Inês de Jesus Rodrigues Cussolim - Matrícula nº 107.765-1
- Juliana Rodrigues de Sousa Fanelli - Matrícula nº 108.356-2
- Kênia Barros Gomes - Matrícula nº 126.630-6
- Marcia Maria Simões Camillo - Matrícula nº 103.140-6
- Maria Angélica Bossolane Batista - Matrícula nº 106.165-8
- Maria Ester Soeiro Claro - Matrícula nº 127.018-4
- Maria José Geremias - Matrícula nº 95.416-0
- Marilda Gonçalves Paim - Matrícula nº 102.199-0
- Patrícia de Faria Tasca - Matrícula nº 128.113-5
- Rita de Cassia O. Assunção - Matrícula nº 28.902-7
- Rosemary Aparecida Gimenes Sevilha - Matrícula nº 28.684-2
- Vera Regina de Almeida - Matrícula nº 108.833-5
- William Azevedo De Souza - Matrícula nº 126.556-3
 Art. 2º  A Comissão de Monitoramento e Avaliação é o órgão colegiado destinado a 
monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil me-
diante termo de colaboração, constituído por ato publicado em meio ofi cial de comuni-
cação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo 
ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública, nos termos do 
artigo 2º, inciso XI da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 3º  Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação homologar o relatório 
técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de cola-
boração emitido pela Administração Pública, independentemente da obrigatoriedade 
de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil, 
nos termos do disposto no  caput  do artigo 59 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014 e do artigo 48 do Edital de Chamamento n.º 01/2019.
 Parágrafo Único.  Para a homologação do relatório técnico de monitoramento e ava-
liação será necessária a presença e assinatura de pelo menos 03 (três) membros desta 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, ressalvados os impedimentos previstos no 
§6º do artigo 35 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
  

 PORTARIA SMASDH N° 06, DE 27 DE MAIO DE 2019   
 A Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos 
Humanos, no uso das atribuições de seu cargo, CONSIDERANDO a Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, e nos termos do artigo 47 do  Edital de Chamamento 
n.º 01/2019 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 
 RESOLVE: 
 Art. 1º  Designara servidora  Mariana Barão , matrícula  127.140-7 , como  Gestora  das 
Parcerias celebradas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Ci-
vil para a execução dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 
descritos no Edital de Chamamento n.º 01/2019, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos de Campinas, nos ter-
mos do artigo 8º, inciso III e artigo 35, inciso V, alínea "g" da Lei Federal nº 13.019/14.
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 Art. 2º  Ao gestor, agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por 
meio de termo de colaboração, são atribuídos poderes de controle e fi scalização, nos 
termos do artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 3º  São obrigações do gestor aquelas descritas no artigo 61 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
  

 PORTARIA SMASDH N° 07, DE 27 DE MAIO DE 2019   
 A Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos 
Humanos, no uso das atribuições de seu cargo, CONSIDERANDO a Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, e nos termos do artigo 48 do  Edital de Chamamento 
n.º 02/2019 - Serviços Socioassistenciais Complementares, 
 RESOLVE: 
 Art. 1º  Designar como membros da  Comissão de Monitoramento e Avaliação  das 
Parcerias celebradas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade 
Civil para a execução dos Serviços Socioassistenciais Complementares, descritos no 
Edital de Chamamento n.º 02/2019, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos de Campinas, nos termos do 
artigo 35, inciso V, alínea "h" da Lei Federal nº 13.019/14, os seguintes servidores:
- Alexandre Ceconello Marinho - Matrícula nº 132.145-5
- Ana Carolina Pereira da Silva - Matrícula nº 126.562-8
- Carmem Marques Cleto Duarte An - Matrícula nº 36.977-2
- Claudia Mônica Russo - Matrícula nº 35.136-9
- Cristiane Silva Vieira Costa - Matrícula nº 102.098-6
- Edna de Carvalho de Lara - Matrícula nº 126.550-4
- Genésio William Mazolini - Matrícula nº 106.173-9
- Inês de Jesus Rodrigues Cussolim - Matrícula nº 107.765-1
- Juliana Rodrigues de Sousa Fanelli - Matrícula nº 108.356-2
- Kênia Barros Gomes - Matrícula nº 126.630-6
- Luiz Antonio Rodrigues - Matrícula n° 125.191-0
- Marcia Maria Simões Camillo - Matrícula nº 103.140-6
- Maria Angélica Bossolane Batista - Matrícula nº 106.165-8
- Maria Ester Soeiro Claro - Matrícula nº 127.018-4
- Maria José Geremias - Matrícula nº 95.416-0
- Marilda Gonçalves Paim - Matrícula nº 102.199-0
- Patrícia de Faria Tasca - Matrícula nº 128.113-5
- Paulo Renato Alves Guimarães - Matrícula n° 128.464-9
- Rita de Cassia O. Assunção - Matrícula nº 28.902-7
- Rosemary Aparecida Gimenes Sevilha - Matrícula nº 28.684-2
- Vera Regina de Almeida - Matrícula nº 108.833-5
- William Azevedo De Souza - Matrícula nº 126.556-3
 Art. 2º  A Comissão de Monitoramento e Avaliação é o órgão colegiado destinado a 
monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil me-
diante termo de colaboração, constituído por ato publicado em meio ofi cial de comuni-
cação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo 
ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública, nos termos do 
artigo 2º, inciso XI da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 3º  Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação homologar o relatório 
técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de cola-
boração emitido pela Administração Pública, independentemente da obrigatoriedade 
de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil, 
nos termos do disposto no  caput  do artigo 59 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014 e do artigo 48 do Edital de Chamamento n.º 02/2019.
 Parágrafo Único.  Para a homologação do relatório técnico de monitoramento e ava-
liação será necessária a presença e assinatura de pelo menos 03 (três) membros desta 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, ressalvados os impedimentos previstos no 
§6º do artigo 35 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
  

 PORTARIA SMASDH N° 08, DE 27 DE MAIO DE 2019   
 A Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos 
Humanos, no uso das atribuições de seu cargo, CONSIDERANDO a Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, e nos termos do artigo 47 do  Edital de Chamamento 
n.º 02/2019 - Serviços Socioassistenciais Complementares, 
 RESOLVE: 
 Art. 1º  Designara servidora  Mariana Barão , matrícula  127.140-7 , como  Gestora  das 
Parcerias celebradas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade 
Civil para a execução dos Serviços Socioassistenciais Complementares, descritos no 
Edital de Chamamento n.º 02/2019, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos de Campinas, nos termos do arti-
go 8º, inciso III e artigo 35, inciso V, alínea "g" da Lei Federal nº 13.019/14.
 Art. 2º  Ao gestor, agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por 
meio de termo de colaboração, são atribuídos poderes de controle e fi scalização, nos 
termos do artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 3º  São obrigações do gestor aquelas descritas no artigo 61 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
  

 PORTARIA SMASDH N° 09, DE 27 DE MAIO DE 2019   
 A Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos 
Humanos, no uso das atribuições de seu cargo, CONSIDERANDO a Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, e nos termos do artigo 48 do  Edital de Chamamento 
n.º 03/2019 - Serviços de Proteção Social Básica, 
 RESOLVE: 
 Art. 1º  Designar como membros da  Comissão de Monitoramento e Avaliação  das 
Parcerias celebradas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade 
Civil para a execução dos Serviços de Proteção Social Básica, descritos no Edital de 
Chamamento n.º 03/2019, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos de Campinas, nos termos do artigo 35, 
inciso V, alínea "h" da Lei Federal nº 13.019/14, os seguintes servidores:
- Ana Lúcia Pereira - Matrícula nº 107.730-9
- Denise Maria de Oliveira - Matrícula nº 102.177-0
- Eliete Aparecida Bueno Sampaio - Matrícula nº 108.418-6

- Elizabeth Maria Ximenes Lourenço - Matrícula nº 126.604-7
- Fabíola Rodrigues - Matrícula nº 108.874-2
- Giovanna Puosso Labatte - Matrícula nº 127.179-2
- Gisele Fialho Gervazio - Matrícula nº 126.936-4
- Ismênia Aparecida Santos Oki - Matrícula nº 101.984-8
- Jailton Lima da Silveira - Matrícula nº 126.583-0
- Jocymara Martinez dos Santos - Matrícula nº 36.239-5
- Leila Sueli Dias - Matrícula nº 122.897-8
- Lucilaine de Oliveira - Matrícula nº 126.494-0
- Maria Jose Tofoli - Matrícula nº 107.761-9
- Maria Margarida da Silva - Matrícula nº 28.621-4
- Maria Rachel Nascimento - Matrícula nº 28.660-5
- Marlene Felipe Celiberto - Matrícula nº 108.849-1
- Soraia Aparecida Oliveira Felippe Vieira - Matrícula nº 127.034-6
- Tatiana Perecin - Matrícula nº 127.181-4
- Zuleika Aparecida Minussi Carneiro - Matrícula nº 107.717-1
 Art. 2º  A Comissão de Monitoramento e Avaliação é o órgão colegiado destinado a 
monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil me-
diante termo de colaboração, constituído por ato publicado em meio ofi cial de comuni-
cação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo 
ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública, nos termos do 
artigo 2º, inciso XI da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 3º  Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação homologar o relatório 
técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de cola-
boração emitido pela Administração Pública, independentemente da obrigatoriedade 
de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil, 
nos termos do disposto no  caput  do artigo 59 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014 e do artigo 48 do Edital de Chamamento n.º 03/2019.
 Parágrafo Único.  Para a homologação do relatório técnico de monitoramento e ava-
liação será necessária a presença e assinatura de pelo menos 03 (três) membros desta 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, ressalvados os impedimentos previstos no 
§6º do artigo 35 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
  

 PORTARIA SMASDH N° 10, DE 27 DE MAIO DE 2019   
 A Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos 
Humanos, no uso das atribuições de seu cargo, CONSIDERANDO a Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, e nos termos do artigo 47 do  Edital de Chamamento 
n.º 03/2019 - Serviços de Proteção Social Básica, 
 RESOLVE: 
 Art. 1º  Designara servidora  Gisleide Abreu Viana , matrícula  28.859-4 , como  Gesto-
ra  das Parcerias celebradas entre a Administração Pública e as Organizações da Socie-
dade Civil para a execução dos Serviços de Proteção Social Básica, descritos no Edital 
de Chamamento n.º 03/2019, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos de Campinas, nos termos do artigo 8º, 
inciso III e artigo 35, inciso V, alínea "g" da Lei Federal nº 13.019/14.
 Art. 2º  Ao gestor, agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por 
meio de termo de colaboração, são atribuídos poderes de controle e fi scalização, nos 
termos do artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 3º  São obrigações do gestor aquelas descritas no artigo 61 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014.
 Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 

 CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - COMEN 
 ATOS DO CONSELHO 

 O Conselho Municipal de Entorpecentes de Campinas - COMEN, criado pela Lei 
Municipal nº 6.849 de 17 de dezembro de 1991 e alterada pelas Leis Municipais 
nº 10.749/2000; 12.137/2004 e 13.031/2007, no âmbito de sua competência legal, 
 CONVOCA  seus Conselheiros Titulares e  CONVIDA  seus Conselheiros Suplen-
tes e Interessados para  Reunião   Extraor  dinária do COMEN  a realizar-se em sua 
sede, na Casa dos Conselhos, sito à Rua Ferreira Penteado, nº 1331- Centro, no 
 dia   03  /0  6  /2019   à  s   15  h  3  0. 
Pauta: 
- Finalização de discussão para defi nições sobre evento “JORNADA DE PREVEN-
ÇÃO E CUIDADO SOBRE DROGAS: VAMOS FALAR SOBRE ISSO?”
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 KÁTIA ISICAWA DE SOUZA BARRETO 

 Presidente - COMEN 

 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA 
COMUNIDADE NEGRA 

 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E 
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA DE 

CAMPINAS - CDPCNC 
 Convocação de Reunião Ordinária do Pleno 

 O Presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra 
de Campinas, no uso de suas atribuições legais, convoca as Sras. e Srs. Conselheiros, 
Titulares e Suplentes mandato 2019-2020, para  4  ª Reunião Ordinária  que será reali-
zada no  dia   30   de   maio   de 2019, às 19 horas, na CEPIR , sito à Av. Dr Campos Sal-
les, 427, Centro - Campinas/ SP, considerando o Artigo 28 de seu Regimento Interno, 
de 07 de dezembro de 2004 com a seguinte Pauta:
1. Leitura e Aprovação da Ata;
2. Devolutiva das Comissões:
3. Devolutiva sobre o Regimento;
4. Avaliação do Pérola Negra;
5. Votação do Logo;
6. Informes Gerais e Outros Assuntos 

 Campinas, 23 de maio de 2019 
 ANTÔNIO FREDERICO PEREIRA  

 Presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de 
Campinas - CDPCNC 
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 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 EXTRATO   
  Processo Administrativo:  14/10/44495  Interessado:  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 354/15  Contratada:  Greenlav Solutions La-
vanderia Hospitalar e Industrial - Eireli - EPP  CNPJ nº  13.190.987/0001-04  Termo 
de Contrato n.º  30/16  Termo de Aditamento n.º  050/19  Objeto do Aditamento:  
Prorrogação do prazo contratual por 03 meses, a partir de 27/02/2019, em confor-
midade com a decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda no processo 1006397-
46.2019.8.26.0114  Valor:  R$ 317.385,75  Assinatura:  27/02/2019. 

 Processo Administrativo:  13/10/07374  Interessado  Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos  Termo de Convênio n.º  003/17  Conveniada:  Município de Hortolân-
dia  CNPJ nº  67.995.027/0001-32  Termo de Aditamento de Convênio  n.º  004/19 
 Objeto do Aditamento:  Prorrogação da vigência do termo de convênio por 24 meses, 
a partir de 09/05/2019  Valor:  R$  Assinatura:  10/04/2019. 

 Processo Administrativo:  19/10/04396  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Caixa Escolar da CIMEI 13  CNPJ nº  04.983.647/0001-31  Interes-
sado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  077/19.  Objeto:  Doa-
ção de bens móveis  Valor  R$ 1.405,51  Assinatura:  27/05/2019.

 Processo Administrativo:  19/10/05828  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Caixa Escolar do Centro de Educação Infantil Dr. Cláudio de Souza 
Novaes  CNPJ nº  04.986.917/0001-68  Interessado:  Secretaria Municipal de Educa-
ção  Termo de Doação n.º  078/19.  Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 2.719,06 
 Assinatura:  27/05/2019.

 Processo Administrativo:  19/10/02910  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Caixa Escolar da CEMEI Amelio Rossim  CNPJ nº  05.001.478/0001-
50  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  079/19. 
 Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 5.491,00  Assinatura:  27/05/2019.

 Processo Administrativo:  19/10/02783  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Associação de Amigos da EMEF Gal. Humberto de Sousa Mello 
 CNPJ nº  01.934.533/0001-03  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo 
de Doação n.º  080/19.  Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 12.185,55  Assina-
tura:  27/05/2019.

 Processo Administrativo:  19/10/02775  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Caixa Escolar do Centro de Educação Infantil Orlando Ferreira da 
Costa  CNPJ nº  05.027.382/0001-60  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação 
 Termo de Doação n.º  081/19.  Objeto:  Doação de bens móveis  Valor  R$ 705,00 
 Assinatura:  27/05/2019.

 Processo Administrativo:  19/10/11900  Donatário:  Município de Campinas 
 Doador(a)(res):  Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos  CNPJ nº  
23.657.991/0001-85  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doa-
ção n.º  082/19.  Objeto:  Doação de bens móveis  Assinatura:  15/05/2019. 
 

  

 NOTIFICAÇÃO   
 Processo Administrativo: PMC.2018.00042272-32
Interessada: Secretaria Municipal de Saúde
GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - 
EIRELI - EPP
RUA DOUTOR ELTON CÉSAR, Nº 74 - CHÁCARA CAMPOS DOS AMARAIS
CEP 13.082-025 - CAMPINAS
A Administração Municipal de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos, NOTIFICA a empresa GREENLAV SOLUTIONS LAVANDE-
RIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 
13.190.987/0001-04, na pessoa de seu representante legal, dos termos do despacho 
do Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, lançado no doc. 1383488, 
publicado no Diário Ofi cial do Município, em 15 de maio de 2019, nos autos do pro-
cesso em epígrafe, que cuida da abertura de procedimento de aplicação de penalidade, 
decidiu pela aplicação da sanção de multa de R$ 345.900,00 (Trezentos e quarenta e 
cinco mil e novecentos reais), e de suspensão temporária de licitar e impedimento de 
contratar com o Município, pelo prazo de 02 (dois) anos, decorrente da infração às 
cláusulas 1.4, 7.1, e 16.4 do Termo de Contrato nº 30/16, ao item 4.11.1 e 6.4 do Anexo 
I do Edital do Pregão Eletrônico nº 354/15, em conformidade com o disposto no artigo 
87, incisos II e III da Lei n° 8.666/93, no artigo 7° da Lei n° 10.520/02 e nas cláusulas 
contratuais 12.1, 12.1.2.3, e 12.1.3 do referido contrato.
Está facultada à empresa a apresentação de Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar da presente publicação e/ou do recebimento da presente.
Somente após o trânsito em julgado ocorrerá a execução das penalidades eventual-
mente impostas.
Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida 
Anchieta, 14° andar - Sala 05, Departamento de Assessoria Jurídica, das 9h às 12h, e 
das 14h às 16h30min, de segunda a sexta-feira.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ELIZANDRA MARIA MALUF CABRAL 

 PROCURADORA DO MUNICÍPIO - DIRETORA DO DAJ/SMAJ 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 NOTIFICAÇÃO 
 ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

 Administrativo: PMC.2019.00016437-74
Interessada: Secretaria Municipal de Saúde
Protocolo Original: 15/10/16.937
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
RUA VEREADOR MÁRIO BAGATINI, Nº 227 - SANTA CLARA
CEP 95.960-000 - ENCANTADO / RS
A Administração Municipal de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos, NOTIFICA a empresa WAM-MED DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.725.154/0001-52, na pessoa de 
seu representante legal, nos autos do Processo SEI-PMC em epígrafe, decorrente do 
Protocolo Administrativo nº 15/10/16.937 que, por decisão do Ilmo. Sr. Secretário 
Municipal de Assuntos Jurídicos, lançada no doc. 1409600, foi autorizada a abertura 
do procedimento de aplicação de penalidade, observando-se, para tanto, preliminar-
mente, os princípios do contraditório e da ampla defesa, ou seja, o devido processo le-
gal, tendo em vista os indícios de infração ao item 8.1 do Anexo I do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 336/15, com fundamento no artigo 87, inciso II, da lei n° 8.666/93, e no 
artigo 7° da lei n° 10.520/02, e nos itens 18.3, e 18.3.2.3 do referido edital, que pode 
resultar na sanção de multa contratual.
Está facultada à empresa a apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data do recebimento da notifi cação ou, em caso de não recebimento, 
a contar da data da publicação no Diário Ofi cial do Município de Campinas.
Na oportunidade de apresentação de defesa prévia, a empresa deverá apresentar todos 
os documentos comprobatórios de suas alegações, sob pena de preclusão.
Da decisão do procedimento caberá recurso a ser interposto no prazo legal, somente após o 
trânsito em julgado ocorrerá a execução das penalidades eventualmente impostas.
Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida 
Anchieta nº 200, 14° andar - sala 05, Departamento de Assessoria Jurídica, de 9h a 
12h, e de 14h a 16h:30min, de segunda a sexta-feira.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo Geral - Paço Municipal, da Prefeitura de 
Campinas, de 9h a 17h, de segunda a sexta-feira.
 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 ELIZANDRA MARIA MALUF CABRAL 

 PROCURADORA DO MUNICÍPIO - DIRETORA DO DAJ/SMAJ 

 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL DE CAMPINAS 

 SÍNTESE DA REUNIÃO ORDINÁRIA: 486ª de 16 DE MAIO DE 2019 - 
publicado novamente por conter incorreções 

 O Egrégio Colegiado, em sua reunião ordinária do dia 16 de maio de 2019 decidiu:
Referendar ciência ao parecer da Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural abai-
xo relacionado e especifi cado. 
 01.   Protocolo:   2018/10/23650 PG. 
Data do Protocolo: 29/05/2018.
Interessado: Felipe Fiori Bertazzoli.
Assunto: Solicitação de autorização de conservação de imóvel Tombado pelo Conde-
pacc. Relatório de Vistoria Técnica realizado pela CSPC em 01/02/2019.
Endereço: Rua Lusitana nº 1667, lote 15, Quarteirão 182.
Situação do imóvel: Tombado
Proteção do Bem: Processo de Tombamento nº 03/2000.
Resolução Nº: 154/2017.

Referendar e aprovar os pareceres da Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural 
abaixo relacionados e especifi cados.
 1.  Protocolo nº  2018/10/33380 PG. 
Data do Protocolo: 24/09/2018.
Interessado: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas.
Assunto: Solicitação de Emissão de Certifi cado de Transferência de Potencial Cons-
trutivo. 
Endereço: Rua Cesar Bierremback, 80/84/90, esquina com Rua Lusitana, Qt. 1008, 
Lote 10.
Situação do imóvel: Tombado.
Proteção do Bem: Processo de Tombamento nº 19/08.
Resolução Nº: 105/2010.
Síntese do Parecer: Favorável.

 2  .  Protocolo nº   1998/0/60489 PG. 
Data do Protocolo: 09/09/1998.
Interessado: Tess S/A.
Assunto: Solicitação de aprovação de projeto de regularização de Estação Rádio Base 
para Telefonia Celular móvel.
Endereço: Avenida Aquidabã, 766, quarteirão 1132, lote 15
Situação do imóvel: Área envoltória do Bosque dos Jequitibás.
Proteção do Bem: Processo de Tombamento 03/1993.
Resolução Nº: 13/1993.
Síntese do Parecer: Favorável.

 3  .  Protocolo nº   2019/10/5564 PG. 
Data do Protocolo: 01/03/2019.
Interessado: Claudio Amatte.
Assunto: Solicitação de aprovação de serviço de restauro de vitrais que compõem 
as janelas da Capela inserida no contexto edifi cado tombado "Hospital Benefi cência 
Portuguesa".
Endereço: Rua Onze de Agosto, 557, Qt. 108, Centro.
Situação do imóvel: Tombado.
Proteção do Bem: Processo de Tombamento nº 08/2001.
Resolução Nº: 64 de 2006.
Síntese do Parecer: Favorável.

 4  .  Protocolo nº   1942/0/1904. 
Data do Protocolo:28/02/1942.
Interessado: Banco Noroeste do Estado de São Paulo.
Assunto: Solicitação de aprovação para ampliação em Edifício.
Endereço: Avenida Doutor Campos Sales, 968 e 974, lote 23, quarteirão 1010.
Situação do imóvel: área envoltória.
Proteção do Bem: Centro Histórico.
Resolução Nº:01/1998.
Síntese do Parecer: Favorável.

 5.   Protocolo nº   2019/10/3949 PG. 
Data do Protocolo:13/02/2019.
Interessado: Felipe Fiori Bertazzoli.
Assunto: Solicitação de emissão de Certifi cado de Potencial Construtivo de imóvel 
tombado. 
Endereço: Rua Lusitana, 1667
Situação do imóvel: Tombado.
Proteção do Bem: Processo de Tombamento nº 03/2000
Resolução Nº: 154/2017.
Síntese do Parecer: Favorável com as indicações necessárias para prosseguimento da 
solicitação de Emissão de Certifi cado de Potencial Construtivo.

 6.  Protocolo nº 2018/10/35680 PG. 
Data do Protocolo: 22/10/2018.
Interessado: Janga Invest Administração e Participação
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Assunto: Solicitação de aprovação de benfeitoria para obtenção de isenção de IPTU.
Endereço: Rua Salustiano Penteado, 115, Qt.114, lote 01.
Situação do imóvel: Tombado.
Proteção do Bem: Processo de Tombamento nº 02/2000.
Resolução Nº: 74/2008.
Síntese do Parecer: Favorável ao encaminhamento deste protocolado à Secretaria de 
Urbanismo para emissão de alvará de reforma, a fi m de que o interessado possa cum-
prir a normativa 06 de 21/12/2017 DRI/SMF, artigo 6º.

 7.  Protocolo nº 2018/11/3945 PDU. 
Data do Protocolo: 27/03/2018.
Interessado: Labor Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Assunto: Solicitação de aprovação de nova construção prevendo utilização de Área 
Permeável Alternativa (Resolução 128 de 2013).
Endereço: Rua Paulo Lobo, 225, Quarteirão 613, lote 009-010.
Situação do imóvel: área envoltória do Bosque dos Jequitibás.
Proteção do Bem: Processo de Tombamento 03/93.
Resolução Nº: 13/93.
Síntese do Parecer: Favorável.

 8.  Protocolo nº 2019/10/3447 PG. 
Data do Protocolo:08/02/2019.
Interessado: Renata Camano de Mello.
Assunto: Solicitação de aprovação de projeto de regularização em 
Endereço: Avenida Coronel Silva Telles, 165, quarteirão 236, lote 001 sub.
Situação do imóvel: Tombado
Proteção do Bem: Processo de Tombamento nº 13/2001.
Resolução Nº: 67 de 2008.
Síntese do Parecer: Favorável.

 9.  Protocolo nº 2  0  18/10/34627 PG. 
Interessado: Flávio Renato Robatini Biglia.
Data do Protocolo:08/10/2018.
Assunto: Solicitação de aprovação de projeto básico de restauro com fi ns de emissão 
de Certifi cado de Transferência de Potencial Construtivo. 
Endereço: Rua Barão de Jaguara, 1148, quarteirão 13.
Situação do imóvel: Tombado
Proteção do Bem: Processo de Tombamento nº 20/08.
Resolução Nº: 145 de 2015.
Síntese do Parecer: Favorável.
 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Condepacc 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
PRESIDENTE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA   
  Processo:  PMC.2018.00010603-11
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura
 Referência : Pregão Eletrônico nº 242/18
 Objeto : Registro de Preços de serviço de infraestrutura para eventos (palco)
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto 
no artigo 8° do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO a anulação parcial 
da despesa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), publicada à página 2 do Diário 
Ofi cial do Município de Campinas, no dia 20 de maio de 2019, em favor da empresa 
STAFF LUXE EIRELI EPP, tendo em vista o Termo de Aditamento de Ata de Registro 
de Preços nº 003/19 constante no documento de nº 1467845.
Publique-se na forma da lei. 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 PRESIDENTE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA 

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

 CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL E DO AGRONEGÓCIO 

 Convocação para a 10ª Reunião Ordinária 
 Convocamos os senhores e as senhoras Conselheiros(as) titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e do Agronegócio de Campinas 
(CMDRA) para a 10ª Reunião Ordinária, que será realizada, às 14h30, do dia 07 de 
junho de 2019, na sede do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), situada à Ave-
nida Barão de Itapura, nº 1.481, Botafogo, em Campinas (SP), com a seguinte pauta:
1- Aprovação da Ata da reunião anterior;
2- Informes da Presidência;
3- Exposição do Dr. Marcos Antonio Machado, Diretor Geral do IAC;
4- Manifestações dos Conselheiros
 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 ANDRÉ LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN 

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

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo  SEI   PMC  : 2018.00040737-66  
 Interessado: Horácio Lopes de Castro 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Ins-
trução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor 
de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  DECIDO 
que a repetição do indébito tributário no valor de   942,7928 UFIC’s  referente aos 
recolhimentos em duplicidade para as parcelas 01 a 05 do carnê IPTU de 2018, carto-
gráfi co nº 3421.44.67.0037.01052, parcelas 01 a 05do carnê IPTU de 2018, cartográ-
fi co nº 3421.44.67.0037.01083, parcela 11 do carnê IPTU/Taxas 2015 e parcelas 01 
a 10do carnê IPTU/Taxas de 2018, cartográfi co nº 3421.44.67.0037.01082, anterior-

mente reconhecido pelo Departamento de Receitas Imobiliária, nos termos da decisão 
publicada no D.O.M. 16/04/2019,  será processada pela forma de restituição,  nos 
moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar 
o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca 
autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reco-
nhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012. 

 Protocolo    SEI PMC: 2019.00015866-14  
 Interessado :  Kristiane Aparecida Daenekas 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 22,5910 UFIC -  decorrente do 
recolhimento em duplicidade da parcela 03/03 do carnê de IPTU/Taxas 2019, emis-
são 01/2019, para o imóvel 3443.44.27.1105.04025, nos moldes artigos 42 a 54 da 
Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido indébito tributário 
será processada pela forma de restituição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Munici-
pal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem 
débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a 
providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da 
Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012. 
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 Coordenador Setorial 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00019025-41 
 Interessado(a): CARLOS GIOLITO FILHO 
 Código Cartográfico: 3414.31.61.0272.01003 

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , 
mantendo-se para os exercícios subsequentes, desde que mantido o atendimento aos 
critérios legais vigentes. Não serão revistos os lançamentos tributários anteriores, em 
face do cumprimento ao disposto no artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2011, 
acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017. A isenção limita-se ao valor de 
416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Mu-
nicipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017,cabendo o 
recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A 
isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00018811-01 
 Interessado(a): RITA DE CASSIA FELÍCIO DOS SANTOS 
 Código Cartográfico: 3433.51.52.0624.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , 
mantendo-se a referida isenção para os exercícios vindouros, desde que mantidas as 
condições descritas no rol taxativo da legislação vigente, e  DETERMINO A REVI-
SÃO DE OFÍCIO dos exercícios de 2015 a 2019 , cancelando os lançamentos origi-
nariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para aposentado/
pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento do disposto no artigo 4°, I, 'f', 
da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017, e 
com alteração de área construída tributável de '140,00m²' para '199,71m²' e de ano base 
'1984' para '1992', posto que foi constatado, através de foto aérea disponibilizada por 
órgão público e de termo de ciência e notifi cação assinado pelo(a) Interessado(a), que 
o imóvel possui área construída tributável irregular, conforme Parecer Fiscal acostado 
aos presentes autos, mantendo-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, 
de acordo com os dispositivos legais supra citados, com o acréscimo do disposto nos 
Decretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que couberem, 
desde que no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF 
ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 
145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstanciado nas dispo-
sições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 
12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017. A isenção, referente 
ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste 
estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela 
Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso 
houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias 
porventura incidentes sobre o imóvel. 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00018831-47 
 Interessado(a): APPARECIDA DELANHESI 
 Código Cartográfico: 3441.41.59.0105.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , 
mantendo-se a referida isenção para os exercícios vindouros, desde que mantidas as 
condições descritas no rol taxativo da legislação vigente e  DETERMINO A REVI-
SÃO DE OFÍCIO dos exercícios de 2015 a 2019 , cancelando os lançamentos origi-
nariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para aposentado/
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pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento do disposto no artigo 4°, I, 'f', 
da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017, e 
com alteração de área construída tributável de '134,50m²' para '182,77m²', de catego-
ria/padrão construtivo 'RH-2' para 'RH-4' e de ano base '1973' para '1983', conforme 
Parecer Fiscal acostado aos presentes autos, posto que foi constatado, através de foto 
aérea disponibilizada por órgão público, que o imóvel possui área construída tribu-
tável irregular, mantendo-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de 
acordo com os dispositivos legais supra citados, com o acréscimo do disposto nos 
Decretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que couberem, 
desde que no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF 
ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 
145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstanciado nas dispo-
sições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 
12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017. A isenção, referente 
ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste 
estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela 
Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso 
houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias 
porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00018003-81 
 Interessado(a): LYDIA ROSA DE SOUZA ALVES 
 Código Cartográfico: 3421.14.91.0231.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , 
e  DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os 
lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a classifi cação RH 4, 
nos termos do Decreto 19.723/2017 e com a isenção de imposto para aposentado/
pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos artigo 4°, I, 'f', 
da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017. A 
isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acres-
cido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, 
introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da 
diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas 
imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00017735-54 
 Interessado: ELIA GONÇALVES DEL'ALAMO 
 Código Cartográfico: 3432.12.80.0021.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , e  DE-
TERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os lança-
mentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para 
aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos 
artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 
181/2017. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017,cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00017385-62 
 Interessado: IDEMEA CORTEZ GAIO 
 Código Cartográfico: 3432.33.58.0500.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , e  DE-
TERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os lança-
mentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para 
aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos 
artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 
181/2017. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00017385-62 
 Interessado: IDEMEA CORTEZ GAIO 
 Código Cartográfico: 3432.33.58.0500.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 

3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , e  DE-
TERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os lança-
mentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para 
aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos 
artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 
181/2017. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017,cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.000  18178-61 
 Interessado(a): LIDIA MIKINEV 
 Código Cartográfico: 3421.23.35.0131.01047 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 
11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 
do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 0, mantendo-se a referida 
isenção para os exercícios vindouros, desde que mantidas as condições descritas no rol taxa-
tivo da legislação vigente. Não serão revistos os lançamentos tributários anteriores, em face 
do cumprimento ao disposto no artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2011, acrescido 
pela Lei Complementar n° 181/2017. A isenção limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, 
acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, in-
troduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferen-
ça, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias 
porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA 

  Protocolo: PMC.2019.000  18240-51 
 Interessado(a): EDINA MARIA BRASOLIN 
 Código Cartográfico: 3421.22.41.0431.01004 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , 
mantendo-se a referida isenção para os exercícios vindouros, desde que mantidas as 
condições descritas no rol taxativo da legislação vigente. Não serão revistos os lan-
çamentos tributários anteriores, em face do cumprimento ao disposto no artigo 4°, I, 
'f', da Lei Municipal n° 11.111/2011, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017. 
A isenção limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido 
pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Comple-
mentar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por 
parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura 
incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.000  18302-99 
 Interessado(a): LUIS CARLOS RODRIGUES MOREIRA 
 Código Cartográfico: 3411.11.14.0278.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , 
mantendo-se a referida isenção para os exercícios vindouros, desde que mantidas as 
condições descritas no rol taxativo da legislação vigente. Não serão revistos os lan-
çamentos tributários anteriores, em face do cumprimento ao disposto no artigo 4°, I, 
'f', da Lei Municipal n° 11.111/2011, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017. 
A isenção limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido 
pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Comple-
mentar n° 181/2017,cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por 
parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura 
incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.000  18356-81 
 Interessado(a): VICENTE DE PAULA ROSA 
 Código Cartográfico: 3341.14.81.0543.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 
11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento 
de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/
PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , mantendo-se a referida isenção para os exercícios 
vindouros, desde que mantidas as condições descritas no rol taxativo da legislação vigente. Não 
serão revistos os lançamentos tributários anteriores, em face do cumprimento ao disposto no 
artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2011, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017. 
A isenção limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 
4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, 
cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A 
isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador de Atendimento DRI 
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 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.000  20016-10 
 Interessado(a): MARIA DIVINA SIQUEIRA BARBOSA 
 Código Cartográfico: 3432.42.60.0135.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 . 
Não serão revistos os lançamentos tributários anteriores, em face do cumprimento 
ao disposto no artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2011, acrescido pela Lei 
Complementar n° 181/2017. A isenção limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acres-
cido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, 
introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da 
diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas 
imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel. 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00018023-25 
 Interessado(a): PAULO AFFONSO DE ANDRE 
 Código Cartográfico: 3414.13.03.0040.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 
11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 
do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA 
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , devendo manter-se a 
isenção nos exercícios vindouros se os requisitos para sua concessão se mantiverem e  DE-
TERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2014 , cancelando os lançamentos 
originariamente constituídos e reemitindo-os SEM a isenção de imposto para aposentado/
pensionista, por restar comprovado o gozo indevido do benefício fi scal aplicado ao imóvel, 
em face da alienação do imóvel pelo(a) benefi ciário(a) anterior, ocorrido em 2001, de acor-
do com registro n° 03 contido na matrícula imobiliária n° 99.080 (3° CRI de Campinas),  
DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO dos exercícios de 2015 a 2017 , cancelando os 
lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os SEM a isenção de imposto para 
aposentado/pensionista, pela razão retro citada, e alterando-se área construída tributável de 
'99,72m²' para '139,16m²', categoria/padrão construtivo 'RH-2' para 'RH-3' e ano base '1976' 
para '1986', posto restar comprovado através de foto aérea disponibilizada por órgão público 
que o imóvel possui área construída tributável fática em montante superior ao contido no 
cadastro imobiliário, com a classifi cação nos termos dos Decretos Municipais 16.274/2008 
e 19.360/2016, e, por fi m,  DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO dos exercícios de 
2018 e 2019 , cancelando os lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os SEM 
a isenção de imposto para aposentado/pensionista, e alterando-se área construída tributável 
de '99,72m²' para '139,16m²', categoria/padrão construtivo 'RH-2' para 'RH-4' e ano base 
'1976' para '1986', pelas razões já demonstradas, com a classifi cação nos termos do Decreto 
Municipal 19.723/2017, mantendo-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, 
desde que no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda 
estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstanciado nas disposições do artigo 
23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 e n° 
13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017. A isenção, referente ao exercício de 2020, 
limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, 
I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, 
cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A 
isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/0 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00017751-74 
 Interessado: DAISY APARECIDA MIRANDA 
 Código Cartográfico: 3254.31.90.0566.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA a partir do exercício de 2020  e 
 DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO dos exercícios de 2015 a 2019 , cance-
lando os lançamentos originariamente constituídos e a isenção por habitação popular 
gozada indevidamente, reemitindo-os com a alteração de área construída tributável 
de '41,42m²' para '122,54m²', de ano base '1976' para '2001' e de categoria/padrão 
construtivo de 'RH-1' para 'RH-3' a partir do exercício de 2015, de acordo com Pa-
receres Fiscais acostados aos presentes autos, posto que foi constatado, através de 
foto aérea disponibilizada por órgão público, que o imóvel possui área construída 
irregular, mantendo-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de acordo 
com os dispositivos legais supra citados, com o acréscimo do disposto nos Decretos 
Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que couberem, desde que 
no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda este-
jam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, todos da Lei Federal n° 5.172/1966 (CTN), 
consubstanciado nas disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alte-
rada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 
181/2017, no que couber. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor 
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei 
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017,cabendo 
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A 
isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 RODRIGO LOPES DE FARIA 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00018163-85 
 Interessado(a): SIDNEI RIBEIRO SILVA 
 Código Cartográfico: 3442.52.28.0394.01001 
De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, 
fundamentado no art 23 da lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto 
nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e na IN 003/2017 do DRI, aten-
dendo o disposto no Decreto 16.274/2008, alterado pelo Decreto 18.540/2014, DEFIRO 
O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 2019, haja vista a documentação apresentada pelo 
requerente apontar para área construída maior do que a lançada, cancelando-se os lança-
mentos originalmente constituídos reemitindo-os para que constem com área construída 
de 186,00m², mantendo-se os demais dados cadastrais, consubstanciado nas disposições 
do art. 23 da Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.000  18130-17 
 Interessado(a):   MARIA AUGUSTA SIMENEZ RODRIGUES 
 Código Cartográfico: 3261.63.93.0256.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , e  DE-
TERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os lança-
mentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para 
aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos 
artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 
181/2017. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel. 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00017269-80 
 Interessado: JEANETE GONCALVES DE LIMA 
 Código Cartográfico: 3421.54.83.0111.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, a partir do exercício de 2020 , 
e  DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO  dos exercícios de  2014  a  2018 , nos 
termos dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, con-
substanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/2001, alterada pelas Leis nº 
12.445/2005 e 13.209/2007, cancelando os lançamentos originariamente constituídos 
e reemitindo-os  sem a isenção de imposto para aposentado/pensionista , posto que 
foi comprovado que desde o óbito do(a) benefi ciário(a) houve a fruição da isenção em 
desacordo com o disposto no inciso I do artigo 4º da Lei n°11.111/2001 e alterações 
posteriores. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017,cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00017441-12 
 Interessado: ANÉSIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA 
 Código Cartográfico: 3434.41.04.0102.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, a partir do exercício de 2020 , 
e  DETERMINO  a  REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os 
lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto 
para aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto 
nos artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complemen-
tar n° 181/2017. Ainda,  DETERMINO  a alteração de área construída tributável de 
'158,50m²' para '232,57m²' e de ano base de '1987' para '1995' mantida a categoria/
padrão construtivo 'RH-3' a partir do exercício de '2019' de acordo com Parecer Fiscal 
acostado aos presentes autos, posto que foi constatado, através de foto aérea disponi-
bilizada por órgão público, que o imóvel possui área construída irregular, mantendo-
-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de acordo com as disposi-
ções do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 
12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017, com o acréscimo do 
disposto nos Decretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que 
couberem. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimen-
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to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00017174-84 
 Interessado: ROSINA FERREIRA TAVARES 
 Código Cartográfico: 3411.52.24.0686.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, a partir do exercício de 2020 , 
e  DETERMINO  a  REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os 
lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto 
para aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto 
nos artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complemen-
tar n° 181/2017. Ainda,  DETERMINO  a alteração de área construída tributável de 
'108,00m²' para '175,75m²',de categoria/padrão construtivo de 'RH-3' para 'RH-4' e de 
ano base de '1984' para '1995' a partir do exercício de '2019' de acordo com Parecer 
Fiscal acostado aos presentes autos, posto que foi constatado, através de foto aérea 
disponibilizada por órgão público, que o imóvel possui área construída irregular, man-
tendo-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de acordo com as dispo-
sições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 
12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017, com o acréscimo do 
disposto nos Decretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que 
couberem. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 NOTIFICAÇÃO FISCAL   
  CONTRIBUINTE: PERES & TEIXEIRA S.P.E. LTDA 
ASSUNTO: ITBI sobre a integralização de imóveis ao patrimônio empresarial
 TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO 
 Nº 109/2019SEP - 2014/03/18779 e anexos   
Com fundamento nos artigos 17 a 23 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado com 
o disposto nos artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 12.391/05, fi ca o contribuinte/res-
ponsável intimado do início da AÇÃO FISCAL, em cumprimento à OAF nº 039/2019, 
protocolizada sob nº PMC.2019.00003991-28, tendo como objeto a verifi cação do aten-
dimento da condição resolutória do ITBI imputada nas decisões publicadas no Diário 
Ofi cial do Município em 05/12/2016, 28/10/2014, 09/12/2014, 03/11/2014, 18/02/2015, 
27/02/2015, através dos protocolados nº 2014/03/18779 e anexos, por consequência, o 
afastamento da espontaneidade prevista no artigo 138 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN). 
 PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO:  MAIO/2012 a DEZEMBRO/2016
 DOCUMENTOS SOLICITADOS     
1 - BALANÇOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS 
EXERCÍCIOS  *  - original e cópia;
2 - LIVRO RAZÃO ANALÍTICO* - cópia ou meio eletrônico;
3 - DECLARAÇÃO DO IRPJ* - original e cópia;
4 - CERTIDÃO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO PATRI-
MÔNIO DA EMPRESA LOCALIZADOS EM CAMPINAS- original e cópia ou só 
cópia autenticada; (expedida a no máximo 01 ano);
5 - DECLARAÇÃO DE USO OU DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETOS DA 
INTEGRALIZAÇÃO NO PERÍODO FISCALIZADO (inclusive em relação aos imó-
veis localizados fora de Campinas)
* Documentos referentes ao período fi scalizado
DATA/HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO/LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS:
 26/06/2019 (4ª feira - entre 09:00 às 11:30 hs ou das 14:00 às 16:30 hs.) 
 LOCAL: Avenida Anchieta, 200 - 10º andar - Campinas/SP 
 OBSERVAÇÕES 
1 - Na impossibilidade de apresentar algum item fazer declaração por escrito dos mo-
tivos pelo não cumprimento. 
2 - O não cumprimento desta intimação caracteriza infração tributária, sendo aplicá-
veis as sanções previstas na Lei Municipal nº 12.391/05, na Lei nº 5.172/66 (CTN) e 
na Lei nº 8.137/90.
 

 SERGIO EDUARDO POZZEBON 
 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO 

  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00017184-56 
 Interessado: DIRCE TORZATO JAQUETA 
 Código Cartográfico: 3413.42.11.0180.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, a partir do exercício de 2020 , 
e  DETERMINO  a  REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os 
lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto 
para aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto 
nos artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complemen-
tar n° 181/2017. Ainda,  DETERMINO  a alteração de área construída tributável de 
'150,00m²' para '162,22m²' e de ano base de '1983' para '1985' mantida a categoria/
padrão construtivo 'RH-3' a partir do exercício de '2019' de acordo com Parecer Fiscal 
acostado aos presentes autos, posto que foi constatado, através de foto aérea disponi-
bilizada por órgão público, que o imóvel possui área construída irregular, mantendo-
-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de acordo com as disposi-
ções do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 
12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017, com o acréscimo do 
disposto nos Decretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que 
couberem. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 

11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 21 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00017591-36 
 Interessado(a): CARMEN COELHO DA SILVA 
 Código Cartográfico: 3451.43.37.0380.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I e III, da Lei Muni-
cipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , 
e  DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO dos exercícios de 2015 a 2019 , can-
celando os lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os com alteração 
de área construída tributável de '89,50m²' para '143,19m²', de categoria/padrão cons-
trutivo de 'RH-2' para 'RH-3', de ano base '1986' para '1996', de acordo com Parecer 
Fiscal acostado aos presentes autos, posto que foi constatado, através de foto aérea 
disponibilizada por órgão público, que o imóvel possui área construída tributável ir-
regular, mantendo-se inalterados todos os demais elementos constitutivos, de acordo 
com os dispositivos legais supra citados, com o acréscimo do disposto nos Decretos 
Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, no que couberem, desde que 
no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda estejam 
dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstanciado nas disposições do artigo 
23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 e 
n° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017. A isenção, referente ao exercício 
de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido 
pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Comple-
mentar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por 
parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas imobiliárias porventura 
incidentes sobre o imóvel. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos 
lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do to-
tal devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual 
crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros 
relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 

 Campinas, 21 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00017400-36 
 Interessado(a): LUZIA STEFANIN BETTANIN 
 Código Cartográfico: 3412.32.66.0325.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , e  DE-
TERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os lança-
mentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para 
aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos 
artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 
181/2017. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel. 

 Campinas, 21 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00017576-05 
 Interessado: LUIS ANTONIO SECHI 
 Código Cartográfico: 3451.41.62.0378.01001  
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal nº 
11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/07, c/c IN 003/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PE-
DIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA para 2020 . A 
isenção concedida limita-se ao valor de 457,6000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabeleci-
do pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complemen-
tar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) 
Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes 
sobre o imóvel. Tendo em vista que foi verifi cada, a alienação do imóvel representado pelo 
código cartográfi co, em epígrafe, pelo(a) benefi ciário(a) da isenção outrora aplicada, em 
2001, com registro R-02 contido na certidão de matrícula imobiliária n° 137.486 (3° CRI de 
Campinas), e não haver prova de que o(a) Interessado(a) tenha requerido o mesmo benefício 
fi scal em algum momento anterior,  DETERMINO A REEMISSÃO DOS LANÇAMEN-
TOS DE 2014 A 2019, SEM A INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO  desde que no momento da 
execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal 
para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 
173, I, do CTN, consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01, alterada 
pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. 
 

 Campinas, 21 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
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 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00019230-33 
 Interessado(a): MARIA SILMA DE CASTRO 
 Código Cartográfico: 3431.33.45.0192.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , 
e  DETERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO dos exercícios de 2015 a 2019 , cance-
lando os lançamentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de 
imposto para aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento do 
disposto no artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Com-
plementar n° 181/2017, e com alteração de área construída tributável de '164,00m²' 
para '207,14m²', de categoria/padrão construtivo de 'RH-3' para 'RH-4' e de ano base 
'1992' para '1996', de acordo com Parecer Fiscal acostado aos presentes autos, posto 
que foi constatado, através de foto aérea disponibilizada por órgão público, que o 
imóvel possui área construída tributável irregular, mantendo-se inalterados todos os 
demais elementos constitutivos, de acordo com os dispositivos legais supra citados, 
com o acréscimo do disposto nos Decretos Municipais n° 17.734/2012, 19.360/2016 
e 19.723/2017, no que couberem,desde que no momento da execução da presente 
decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão 
de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do 
CTN, consubstanciado nas disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, 
alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 en° 13.209/2007, e Lei Complementar 
n° 181/2017. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. 

 Campinas, 21 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.000  18801-21 
 Interessado(a):   VIRGINIA FERREIRA AMBROSIO CARREIRO 
 Código Cartográfico: 3432.34.80.0030.01001 
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , e  DE-
TERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os lança-
mentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para 
aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos 
artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 
181/2017. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017,cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 21 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.00019115-31 
 Interessado(a): SALETE TEREZINHA FRANCISCHINI 
 Código Cartográfico: 3431.53.33.0390.01001  
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias,  DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , e  DE-
TERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO dos exercícios de 2016 e 2017 , cancelando 
os lançamentos originariamente constituídos,  mantendo-se a isenção  de imposto ou-
trora aplicada, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto no artigo 4°, I, 
'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 181/2017. A 
isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acres-
cido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, 
introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da 
diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se aplica às taxas 
imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 21 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA   

  Protocolo: PMC.2019.000  18108-59 
 Interessado(a):   ALZIRA LOPES DE OLIVEIRA COLOBIALE 
 Código Cartográfico: 3412.62.30.0148.01001  
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 , e  DE-
TERMINO A REVISÃO DE OFÍCIO do exercício de 2019 , cancelando os lança-
mentos originariamente constituídos e reemitindo-os com a isenção de imposto para 
aposentado/pensionista, posto que foi comprovado o cumprimento ao disposto nos 
artigo 4°, I, 'f', da Lei Municipal n° 11.111/2001, acrescido pela Lei Complementar n° 

181/2017. A isenção, referente ao exercício de 2020, limita-se ao valor de 416,0000 
UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 
11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimen-
to do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A isenção não se 
aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 21 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0  
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 2016/10/31970 e anexos 2016/03/20746 e 2018/03/05938
Interessado: Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social
  Assunto: ITBI - Restituição 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 66, 
combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubstanciado 
nas disposições dos artigos 42 e 44 da Lei nº 13.104/07,  reconheço o direito ao crédito 
de 4.083,08 UFIC  relativo ao pagamento do ITBI por meio da guia nº 672429, tendo em 
vista o reconhecimento da imunidade tributária da requerente para a aquisição do imóvel 
de cartográfi co 3423.44.64.0257.01001, conforme decisão do Diretor do DRI publicada 
no DOM em 01/02/2019, em razão de se tratar de instituição de educação sem fi ns 
lucrativos com reconhecimento de imunidade tributária perante esta Municipalidade, 
sendo o imóvel utilizado no desenvolvimento de suas fi nalidades essenciais, nos termos 
do artigo 150, inciso VI, alínea "c" e § 4º da Constituição Federal de 1988, e conforme 
demonstrativo de recolhimento do SIM, anexado à fl . 139,  cuja repetição do indébito 
tributário fica condicionada à inexistência de débitos  em nome do sujeito passivo do 
imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Remeto aos 
autos  ao DCCA/SMF para providências quanto à repetição do indébito tributário, nos 
termos dos artigos 45 a 51 da Lei Municipal nº 13.104/07, devendo o interessado aguar-
dar comunicado quanto aos procedimentos subseqüentes.  Deixo de recorrer à Junta 
de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na 
obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 23 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Diretor do DRI/SMF - Matrícula nº 128.849-0 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS   
  Protocolo:  PMC.2018.00005781-20 e anexo: PMC.2019.00007350-98 
 Interessado:  AVM PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Imóvel:  3162.23.45.0001.01013 e 3162.23.45.0001.01014 
 Assunto:  Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro os pedidos de revisão 
dos lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relativos 
aos imóveis codifi cados sob os nº 3162.23.45.0001.01013 e 3162.23.45.0001.01014 , 
tendo em vista que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 81, foi apurado em conformidade com a Plan-
ta Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios 
técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes 
das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das 
respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos 
comunitários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e 
ocupação do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e 
pelos mapas georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme art. 
2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17; que os limites estabelecidos no art. 19-B da Lei 
Municipal nº 11.111/01, acrescido pela Lei Complementar nº 181/2017, foram aplica-
dos em concordância com a referida lei; que as Declarações de Atualização Cadastral 
(DAC) anexadas à fl . 83 a 89 do doc. 0582328 não foram preenchidas de acordo com 
legislação revogada pelo Decreto Municipal nº 19.723/2017; apurando-se equívocos 
em seu preenchimento, conforme Parecer nº 1423651; e que para os exercícios de 
2018 e 2019, a legislação que deveria ser usada para confecção da PIC/DAC deveria 
considerar as alterações da LC 181/2017 e o Decreto Municipal nº 19.723/2017. Com 
base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 66, com-
binado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 85 da Lei nº 13.104/07, fica prejudicada 
a análise dos pedidos de revisão dos lançamentos de Taxa de Coleta, Remoção a 
Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 e 2019, dos imóveis identificados pelos 
cartográficos nº  3162.23.45.0001.01013 e 3162.23.45.0001.01014  , em face da perda 
do objeto , tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 2018, em 
cumprimento da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em nome de 
GRP GP10 Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve cons-
tituição de créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de 
Lixo, conforme Parecer Fiscal nº 1423651, consubstanciado nos termos do art. 33, 35 
e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tribu-
tários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do 
recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo:  PMC.2018.00005813-41 e anexo: PMC.2019.00007341-05 
 Interessado:  JSVP ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Imóvel:   3162.23.45.0001.01012  
 Assunto:  Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-
sente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 
33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro os pedidos de revisão dos 
lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relativos ao 
imóvel de cartográfi co nº 3162.23.45.0001.01012 , tendo em vista que o valor unitário 
do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 
81, foi apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei 
Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos 
físicos dos imóveis, aos preços correntes das transações e das ofertas à venda no mer-
cado imobiliário, às características das respectivas zonas no tocante à natureza física, à 
infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento 
e às posturas legais para uso e ocupação do solo, sendo composta pela listagem de 
valores de cada Região Fiscal e pelos mapas georreferenciados com a delimitação 
de seus perímetros, conforme art. 2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17; que os limites 
estabelecidos no art. 19-B da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pela Lei Com-
plementar nº 181/2017, foram aplicados em concordância com a referida lei; que as 
Declarações de Atualização Cadastral (DAC) anexadas à fl . 01 a 03 do doc. 1247843 
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não foram preenchidas de acordo com legislação revogada pelo Decreto Municipal 
nº 19.723/2017; apurando-se equívocos em seu preenchimento, conforme Parecer nº 
1434773; e que para os exercícios de 2018 e 2019, a legislação que deveria ser usada 
para confecção da PIC/DAC deveria considerar as alterações da LC 181/2017 e o 
Decreto Municipal nº 19.723/2017. Com base na manifestação do setor competente, e 
atendendo às disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 
85 da Lei nº 13.104/07, fica prejudicada a análise dos pedidos de revisão dos lança-
mentos de Taxa de Coleta, Remoção a Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 
e 2019, do imóvel identificado pelo cartográfico nº  3162.23.45.0001.01012  , em face 
da perda do objeto , tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 
2018, em cumprimento da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em 
nome de GRP GP10 Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve 
constituição de créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação 
de Lixo, conforme Parecer Fiscal nº 1434773, consubstanciado nos termos do art. 
33, 35 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo:  PMC.2018.00005788-04 e anexo: PMC.2019.00007418-11 
 Interessado:  FMP PARTICIPAÇÕES S/C LTDA 
 Imóvel:    3162.23.45.0001.01019  
 Assunto:  Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-
sente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 
33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro os pedidos de revisão dos 
lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relativos ao 
imóvel de cartográfi co nº 3162.23.45.0001.01019 , tendo em vista que o valor unitário 
do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 
81, foi apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei 
Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos 
físicos dos imóveis, aos preços correntes das transações e das ofertas à venda no mer-
cado imobiliário, às características das respectivas zonas no tocante à natureza física, à 
infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento 
e às posturas legais para uso e ocupação do solo, sendo composta pela listagem de 
valores de cada Região Fiscal e pelos mapas georreferenciados com a delimitação 
de seus perímetros, conforme art. 2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17; que os limites 
estabelecidos no art. 19-B da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pela Lei Com-
plementar nº 181/2017, foram aplicados em concordância com a referida lei; que as 
Declarações de Atualização Cadastral (DAC) anexadas à fl . 01 a 04 do doc. 1248040 
não foram preenchidas de acordo com legislação revogada pelo Decreto Municipal 
nº 19.723/2017; apurando-se equívocos em seu preenchimento, conforme Parecer nº 
1435087; e que para os exercícios de 2018 e 2019, a legislação que deveria ser usada 
para confecção da PIC/DAC deveria considerar as alterações da LC 181/2017 e o 
Decreto Municipal nº 19.723/2017. Com base na manifestação do setor competente, e 
atendendo às disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 
85 da Lei nº 13.104/07, fica prejudicada a análise dos pedidos de revisão dos lança-
mentos de Taxa de Coleta, Remoção a Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 
e 2019, do imóvel identificado pelo cartográfico nº  3162.23.45.0001.01019  , em face 
da perda do objeto , tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 
2018, em cumprimento da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em 
nome de GRP GP10 Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve 
constituição de créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação 
de Lixo, conforme Parecer Fiscal nº 1435087, consubstanciado nos termos do art. 
33, 35 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo:  PMC.2018.00005794-44 e anexo: PMC.2019.00007268-54 
 Interessado:  N. G. BOSCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 
 Imóvel:  3162.23.45.0001.01001 a 3162.23.45.0001.01004 
 Assunto:  Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro os pedidos de revisão 
dos lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relativos 
aos imóveis codifi cados sob os nº 3162.23.45.0001.01001 a 3162.23.45.0001.01004 , 
tendo em vista que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 81, foi apurado em conformidade com a Plan-
ta Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios 
técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes 
das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das 
respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos 
comunitários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e 
ocupação do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e 
pelos mapas georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme art. 
2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17; que os limites estabelecidos no art. 19-B da Lei 
Municipal nº 11.111/01, acrescido pela Lei Complementar nº 181/2017, foram aplica-
dos em concordância com a referida lei; que as Declarações de Atualização Cadastral 
(DAC) anexadas à fl . 47 a 78 do doc. 0582379 não foram preenchidas de acordo com 
legislação revogada pelo Decreto Municipal nº 19.723/2017; apurando-se equívocos 
em seu preenchimento, conforme Parecer nº 1453551; e que para os exercícios de 
2018 e 2019, a legislação que deveria ser usada para confecção da PIC/DAC deveria 
considerar as alterações da LC 181/2017 e o Decreto Municipal nº 19.723/2017. Com 
base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 66, com-
binado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 85 da Lei nº 13.104/07, fica prejudicada 
a análise dos pedidos de revisão dos lançamentos de Taxa de Coleta, Remoção 
a Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 e 2019, dos imóveis identificados 
pelos cartográficos nº  3162.23.45.0001.01001 a 3162.23.45.0001.01004  , em face da 
perda do objeto , tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 2018, 
em cumprimento da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em nome 
de GRP GP10 Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve 
constituição de créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação 
de Lixo, conforme Parecer Fiscal nº 1453551, consubstanciado nos termos do art. 
33, 35 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo:  PMC.2018.00005831-23 e anexo: PMC.2019.00007292-84 

 Interessado:  L.F. ADMINISTRAÇÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Imóvel:   3162.23.45.0001.01005  
 Assunto:  Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-
sente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 
33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro os pedidos de revisão dos 
lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relativos ao 
imóvel de cartográfi co nº 3162.23.45.0001.01005 , tendo em vista que o valor unitário 
do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 
81, foi apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei 
Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos 
físicos dos imóveis, aos preços correntes das transações e das ofertas à venda no mer-
cado imobiliário, às características das respectivas zonas no tocante à natureza física, à 
infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento 
e às posturas legais para uso e ocupação do solo, sendo composta pela listagem de 
valores de cada Região Fiscal e pelos mapas georreferenciados com a delimitação 
de seus perímetros, conforme art. 2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17; que os limites 
estabelecidos no art. 19-B da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pela Lei Com-
plementar nº 181/2017, foram aplicados em concordância com a referida lei; que as 
Declarações de Atualização Cadastral (DAC) anexadas à fl . 44 a 46 do doc. 0582988 
não foram preenchidas de acordo com legislação revogada pelo Decreto Municipal 
nº 19.723/2017; apurando-se equívocos em seu preenchimento, conforme Parecer nº 
1453609; e que para os exercícios de 2018 e 2019, a legislação que deveria ser usada 
para confecção da PIC/DAC deveria considerar as alterações da LC 181/2017 e o 
Decreto Municipal nº 19.723/2017. Com base na manifestação do setor competente, e 
atendendo às disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 
85 da Lei nº 13.104/07, fica prejudicada a análise dos pedidos de revisão dos lança-
mentos de Taxa de Coleta, Remoção a Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 
e 2019, do imóvel identificado pelo cartográfico nº  3162.23.45.0001.01005  , em face 
da perda do objeto , tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 
2018, em cumprimento da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em 
nome de GRP GP10 Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve 
constituição de créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação 
de Lixo, conforme Parecer Fiscal nº 1453609, consubstanciado nos termos do art. 
33, 35 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo:   PMC.2018.00005832-12 e anexo: PMC.2019.00007427-10 
 Interessado:   DI G. ZANAGA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
 Imóvel:   3162.23.45.0001.01020  
 Assunto:  Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-
sente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 
33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro os pedidos de revisão dos 
lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relativos ao 
imóvel de cartográfi co nº 3162.23.45.0001.01020 , tendo em vista que o valor unitário 
do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 
81, foi apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei 
Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos 
físicos dos imóveis, aos preços correntes das transações e das ofertas à venda no mer-
cado imobiliário, às características das respectivas zonas no tocante à natureza física, à 
infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento 
e às posturas legais para uso e ocupação do solo, sendo composta pela listagem de 
valores de cada Região Fiscal e pelos mapas georreferenciados com a delimitação 
de seus perímetros, conforme art. 2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17; que os limites 
estabelecidos no art. 19-B da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pela Lei Com-
plementar nº 181/2017, foram aplicados em concordância com a referida lei; que as 
Declarações de Atualização Cadastral (DAC) anexadas à fl . 01 a 04 do doc. 1248195 
não foram preenchidas de acordo com legislação revogada pelo Decreto Municipal 
nº 19.723/2017; apurando-se equívocos em seu preenchimento, conforme Parecer nº 
1453672; e que para os exercícios de 2018 e 2019, a legislação que deveria ser usada 
para confecção da PIC/DAC deveria considerar as alterações da LC 181/2017 e o 
Decreto Municipal nº 19.723/2017. Com base na manifestação do setor competente, e 
atendendo às disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 
85 da Lei nº 13.104/07, fica prejudicada a análise dos pedidos de revisão dos lança-
mentos de Taxa de Coleta, Remoção a Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 
e 2019, do imóvel identificado pelo cartográfico nº  3162.23.45.0001.01020  , em face 
da perda do objeto , tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 
2018, em cumprimento da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em 
nome de GRP GP10 Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve 
constituição de créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação 
de Lixo, conforme Parecer Fiscal nº 1453672, consubstanciado nos termos do art. 
33, 35 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo:  PMC.2018.00005830-42 e anexo: PMC.2019.00007299-51 
 Interessado:  REGIMAR COMERCIAL S.A 
 Imóvel:   3162.23.45.0001.01006  
 Assunto:  Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-
sente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 
33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro os pedidos de revisão dos 
lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relativos ao 
imóvel de cartográfi co nº 3162.23.45.0001.01006 , tendo em vista que o valor unitário 
do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 
81, foi apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei 
Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos 
físicos dos imóveis, aos preços correntes das transações e das ofertas à venda no mer-
cado imobiliário, às características das respectivas zonas no tocante à natureza física, à 
infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento 
e às posturas legais para uso e ocupação do solo, sendo composta pela listagem de 
valores de cada Região Fiscal e pelos mapas georreferenciados com a delimitação 
de seus perímetros, conforme art. 2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17; que os limites 
estabelecidos no art. 19-B da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pela Lei Com-
plementar nº 181/2017, foram aplicados em concordância com a referida lei; que as 
Declarações de Atualização Cadastral (DAC) anexadas à fl . 01 a 03 do doc. 1246837 
não foram preenchidas de acordo com legislação revogada pelo Decreto Municipal 
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nº 19.723/2017; apurando-se equívocos em seu preenchimento, conforme Parecer nº 
1454261; e que para os exercícios de 2018 e 2019, a legislação que deveria ser usada 
para confecção da PIC/DAC deveria considerar as alterações da LC 181/2017 e o 
Decreto Municipal nº 19.723/2017. Com base na manifestação do setor competente, e 
atendendo às disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 
85 da Lei nº 13.104/07, fica prejudicada a análise dos pedidos de revisão dos lança-
mentos de Taxa de Coleta, Remoção a Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 
e 2019, do imóvel identificado pelo cartográfico nº  3162.23.45.0001.01006  , em face 
da perda do objeto , tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 
2018, em cumprimento da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em 
nome de GRP GP10 Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve 
constituição de créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação 
de Lixo, conforme Parecer Fiscal nº 1454261, consubstanciado nos termos do art. 
33, 35 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela 
Lei Municipal nº 13.636/09.   

 Campinas, 26 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matricula 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
  Protocolo: 1976/0/32526 e anexo   
 Requerente: Nelson de Paula e Silva 
 Interessado: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Imóvel: 3441.32.56.0434.01001 
 Endereço: Rua José Moisés Nazar, 121 
 Assunto: Atualização cadastral - IPTU e TAXAS 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  determino  a atualização cadastral do imóvel sob código 
cartográfi co  nº3441.32.56.0434.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel  e a 
retificação dos lançamentos do IPTU e da Taxa de Lixo a partir do exercício de 
2014 considerando-se área construída de 141,10 m², ano base 1993, caracterís-
tica construtiva e padrão de construção RH3 e alíquota de USO predominante-
mente residencial,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 8º, 9º, 18, 18A ,19  e respectiva 
tabela de valores, todos da Lei nº 11.111/01; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decre-
to nº 16.274/08, alterações introduzidas pelos Decretos nº 17.734/12,nº 18540/14, nº 
19.360/2016 e nº 19.723/17; Lei 6361/90, Lei 6355/90, Lei Complementar 178/2017 
e Lei Complementar 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2004/11/4753   
 Requerente: Antonio Begalli 
 Interessado: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Imóvel: 3362.24.86.9001.01001 
 Endereço: Av Ruy Rodrigues, 4004 
 Assunto: Atualização cadastral - IPTU e TAXAS  
 Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  determino  a atualização cadastral do imóvel sob códi-
go cartográfi co  nº3362.24.86.9001.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel 
 e a retificação dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 2014 a 
2017 considerando-se área construída de 349,22 m², ano base 2008, característica 
construtiva e padrão de construção NRH5 e alíquota de USO predominantemen-
te Não residencial; e a retificação dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo a 
partir do exercício de 2018 considerando-se área construída de 349,22 m², ano 
base 2008, característica construtiva e padrão de construção NRH4 e alíquota 
de USO predominantemente Não residencial,  em conformidade com as disposições 
dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 8º, 9º, 
18, 18A ,19  e respectiva tabela de valores, todos da Lei nº 11.111/01; arts 28 a 30 e 
Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08, alterações introduzidas pelos Decretos nº 
17.734/12,nº 18540/14, nº 19.360/2016 e nº 19.723/17; Lei 6361/90, Lei 6355/90, Lei 
Complementar 178/2017 e Lei Complementar 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2009/11/15031 
 Requerente: Donizete Lopes Tarifa 
 Interessado: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Imóvel: 3261.52.50.0698.01001 
 Endereço: Rua Alfredo da Costa Figo, 213/217 
 Assunto: Atualização cadastral - IPTU e TAXAS 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  determino  a atualização cadastral do imóvel sob códi-
go cartográfi co  nº3261.52.50.0698.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel 
 e a retificação dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 2014 a 
2017 considerando-se área construída de 715,60 m², ano base 2000, característica 
construtiva e padrão de construção RH5 e alíquota de USO predominantemen-
te Não residencial; e a retificação dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo a 
partir do exercício de 2018 considerando-se área construída de 715,60 m², ano 
base 2000, característica construtiva e padrão de construção RH4 e alíquota de 
USO predominantemente Não residencial,  em conformidade com as disposições 
dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 8º, 
9º, 18, 18A ,19  e respectiva tabela de valores, todos da Lei nº 11.111/01; arts 28 a 30 
e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08, alterações introduzidas pelos Decretos nº 
17.734/12,nº 18540/14, nº 19.360/2016 e nº 19.723/17; Lei 6361/90, Lei 6355/90, Lei 

Complementar 178/2017 e Lei Complementar 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2012/17/2841 e anexos   
 Requerente: Securinter Administradora e Corretora de Seguros Ltda 
 Interessado: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Imóvel: 3263.21.05.0296.01001 
 Endereço: Rua das Hortências, 804 
 Assunto: Ação Fiscal - IPTU e TAXAS 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  determino  a atualização cadastral do imóvel sob código 
cartográfi co  nº3263.21.05.0296.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel  e a 
retificação dos lançamentos do IPTU e da Taxa de Lixo a partir do exercício de 
2014 considerando-se área construída de 345,44 m², ano base 2010, característica 
construtiva e padrão de construção RH5 e alíquota de USO predominantemen-
te Não residencial,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 8º, 9º, 18, 18A ,19  e respectiva 
tabela de valores, todos da Lei nº 11.111/01; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decre-
to nº 16.274/08, alterações introduzidas pelos Decretos nº 17.734/12,nº 18540/14, nº 
19.360/2016 e nº 19.723/17; Lei 6361/90, Lei 6355/90, Lei Complementar 178/2017 
e Lei Complementar 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2013/11/18053   
 Requerente: AC Service Com. E Serv. De Ar Condicionado Ltda - EPP 
 Interessado: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Imóvel: 3443.32.45.0388.01001 
 Endereço: Av Engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza, 2500 
 Assunto: Atualização Cadastral - IPTU e TAXAS 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  determino  a atualização cadastral do imóvel sob códi-
go cartográfi co  nº3443.32.45.0388.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel 
 e a retificação dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 2014 a 
2016 considerando-se área construída de 294,00 m², ano base 1984, característica 
construtiva e padrão de construção NRH4 e alíquota de USO predominantemen-
te Não residencial; e a retificação dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo a 
partir do exercício de 2017 considerando-se área construída de 294,00 m², ano 
base 1984, característica construtiva e padrão de construção NRH5 e alíquota 
de USO predominantemente Não residencial,  em conformidade com as disposições 
dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 8º, 9º, 
18, 18A ,19  e respectiva tabela de valores, todos da Lei nº 11.111/01; arts 28 a 30 e 
Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08, alterações introduzidas pelos Decretos nº 
17.734/12,nº 18540/14, nº 19.360/2016 e nº 19.723/17; Lei 6361/90, Lei 6355/90, Lei 
Complementar 178/2017 e Lei Complementar 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Diretor do DRI/SMF - Matrícula nº 128.849-0 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolo: 1972/0/8390 e anexos 
 Requerente: Octávio César   &   Irmão 
 Interessado: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Imóvel: 3412.33.36.0579.01001 
 Endereço: Av Brasil, 1642 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  determino  a atualização cadastral do imóvel sob código 
cartográfi co  nº 3412.33.36.0579.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel  e 
a retificação dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo a partir do exercício de 
2014 considerando-se área construída de 262,00 m², ano base 1980, característica 
construtiva e padrão de construção RH5 e alíquota de USO predominantemen-
te Não residencial,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 8º, 9º, 18, 18A ,19  e respectiva 
tabela de valores, todos da Lei nº 11.111/01; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decre-
to nº 16.274/08, alterações introduzidas pelos Decretos nº 17.734/12,nº 18540/14, nº 
19.360/2016 e nº 19.723/17; Lei 6361/90, Lei 6355/90, Lei Complementar 178/2017 
e Lei Complementar 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 1968/0/9605 e anexos 
 Requerente: Maximiano Coutinho Ferraz 
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 Interessado: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Imóvel: 4311.34.66.0232.01001 
 Endereço: Av Dr. Antonio Carlos Couto de Barros, 587 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  determino  a atualização cadastral do imóvel sob código 
cartográfi co  nº 4311.34.66.0232.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel  e 
a retificação dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo a partir do exercício de 
2014 considerando-se área construída de 250,03 m², ano base 1990, característica 
construtiva e padrão de construção NRH5 e alíquota de USO predominantemen-
te Não residencial,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 8º, 9º, 18, 18A ,19  e respectiva 
tabela de valores, todos da Lei nº 11.111/01; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decre-
to nº 16.274/08, alterações introduzidas pelos Decretos nº 17.734/12,nº 18540/14, nº 
19.360/2016 e nº 19.723/17; Lei 6361/90, Lei 6355/90, Lei Complementar 178/2017 
e Lei Complementar 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 1952/0/3391 e anexos 
 Requerente: Sergio Leme Romeiro 
 Interessado: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Imóvel: 3414.23.12.0001.01001 
 Endereço: Rua Dr. Sales de Oliveira, 2500/2504 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  determino  a atualização cadastral do imóvel sob códi-
go cartográfi co  nº3414.23.12.0001.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel 
 a partir do exercício de 2020 considerando-se área construída de 188,31 m², ano 
base 1975, característica construtiva e padrão de construção NRH5 e alíquota de 
USO predominantemente Não residencial,  em conformidade com as disposições 
dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 8º, 
9º, 18, 18A ,19  e respectiva tabela de valores, todos da Lei nº 11.111/01; arts 28 a 30 
e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08, alterações introduzidas pelos Decretos nº 
17.734/12,nº 18540/14, nº 19.360/2016 e nº 19.723/17; Lei 6361/90, Lei 6355/90, Lei 
Complementar 178/2017 e Lei Complementar 181/2017.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 1966/0/44637 e anexos 
 Requerente: Thomaz Wood Netto 
 Interessado: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Imóvel: 3441.52.56.0142.01001 
 Endereço: Av Engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza, 953 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  determino  a atualização cadastral do imóvel sob código 
cartográfi co  nº3441.52.56.0142.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel  e a 
retificação dos lançamentos do IPTU e da Taxa de Lixo a partir do exercício de 
2017 considerando-se área construída de 375,96 m², ano base 1999, característica 
construtiva e padrão de construção NRH5 e alíquota de USO predominantemen-
te Não residencial,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 8º, 9º, 18, 18A ,19  e respectiva 
tabela de valores, todos da Lei nº 11.111/01; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decre-
to nº 16.274/08, alterações introduzidas pelos Decretos nº 17.734/12,nº 18540/14, nº 
19.360/2016 e nº 19.723/17; Lei 6361/90, Lei 6355/90, Lei Complementar 178/2017 
e Lei Complementar 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 1962/0/26267 e anexos 
 Requerente: Francisco Brandão 
 Interessado: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Imóvel: 3414.41.94.0055.01001 
 Endereço: Rua Dr. Pedro Tórtima, 676 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  determino  a atualização cadastral do imóvel sob códi-
go cartográfi co  nº3414.41.94.0055.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel 
 e a retificação dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 2014 a 
2017 considerando-se área construída de 146,45 m², ano base 1962, característica 
construtiva e padrão de construção RH3 e alíquota de USO predominantemente 
residencial; e a retificação dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo a partir do 
exercício de 2018 considerando-se área construída de 146,45 m², ano base 1962, 
característica construtiva e padrão de construção RH4 e alíquota de USO predo-
minantemente residencial,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 8º, 9º, 18, 18A ,19  e respecti-
va tabela de valores, todos da Lei nº 11.111/01; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decre-
to nº 16.274/08, alterações introduzidas pelos Decretos nº 17.734/12,nº 18540/14, nº 
19.360/2016 e nº 19.723/17; Lei 6361/90, Lei 6355/90, Lei Complementar 178/2017 
e Lei Complementar 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0 
  

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

TRATIVO TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolo nº: PMC.2018.00005820-71 e anexo: PMC.2019.00007371-12 
 Interessado: MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Cartográfico: 3162.23.45.0001.01016 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-
sente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 
33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro os pedidos de revisão dos 
lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relativos ao 
imóvel de cartográfi co nº  3162.23.45.0001.01016 , tendo em vista que o valor unitário 
do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 
81, foi apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei 
Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos 
físicos dos imóveis, aos preços correntes das transações e das ofertas à venda no mer-
cado imobiliário, às características das respectivas zonas no tocante à natureza física, à 
infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento 
e às posturas legais para uso e ocupação do solo, sendo composta pela listagem de 
valores de cada Região Fiscal e pelos mapas georreferenciados com a delimitação 
de seus perímetros, conforme art. 2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17; que os limites 
estabelecidos no art. 19-B da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pela Lei Com-
plementar nº 181/2017, foram aplicados em concordância com a referida lei; que as 
Declarações de Atualização Cadastral (DAC) anexadas à fl . 74 a 79 do doc. 0582471 
não foram preenchidas de acordo com legislação revogada pelo Decreto Municipal 
nº 19.723/2017; apurando-se equívocos em seu preenchimento, conforme Parecer nº 
1392475; e que para os exercícios de 2018 e 2019, a legislação que deveria ser usada 
para confecção da PIC/DAC deveria considerar as alterações da LC 181/2017 e o 
Decreto Municipal nº 19.723/2017.Com base na manifestação do setor competente, e 
atendendo às disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 
85 da Lei nº 13.104/07, fica prejudicada a análise dos pedidos de revisão dos lança-
mentos de Taxa de Coleta, Remoção a Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 e 
2019, do imóvel identificado pelo cartográfico nº   3162.23.45.0001.01016  , em face 
da perda do objeto , tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 
2018, em cumprimento da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em 
nome de GRP GP10 Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve 
constituição de créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação 
de Lixo, conforme Parecer Fiscal nº 1392475, consubstanciado nos termos do art. 33, 
35 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2018.00005816-94 e anexo: PMC.2019.00007324-04 
 Interessado: GL GALPÕES INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 
 Cartográfico: 3162.23.45.0001.01008 E 3162.23.45.0001.01009 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro os pedidos de revisão 
dos lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relativos 
aos imóveis codifi cados sob os nº  3162.23.45.0001.01008 e 3162.23.45.0001.01009 , 
tendo em vista que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/m², 
atribuído para a Região Fiscal nº 81, foi apurado em conformidade com a Planta Gené-
rica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos 
e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das transa-
ções e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respectivas 
zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comunitários, 
às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação do 
solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme art. 2º e Anexos I 
e II da Lei 15.499/17; que os limites estabelecidos no art. 19-B da Lei Municipal nº 
11.111/01, acrescido pela Lei Complementar nº 181/2017, foram aplicados em con-
cordância com a referida lei; que as Declarações de Atualização Cadastral (DAC) ane-
xadas à fl . 53 a 58 do doc. 0582516 não foram preenchidas de acordo com legislação 
revogada pelo Decreto Municipal nº 19.723/2017; apurando-se equívocos em seu pre-
enchimento, conforme Parecer nº 1399115; e que para os exercícios de 2018 e 2019, 
a legislação que deveria ser usada para confecção da PIC/DAC deveria considerar as 
alterações da LC 181/2017 e o Decreto Municipal nº 19.723/2017.
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 66, 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 85 da Lei nº 13.104/07,  fica prejudi-
cada a análise dos pedidos de revisão dos lançamentos de Taxa de Coleta, Remo-
ção a Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 e 2019, dos imóveis identificados 
pelo cartográfico nº 3162.23.45.0001.01008 e 3162.23.45.0001.01009, em face da 
perda do objeto , tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 2018, 
em cumprimento da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em nome 
de GRP GP10 Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve 
constituição de créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação 
de Lixo, conforme Parecer Fiscal nº 1399115, consubstanciado nos termos do art. 33, 
35 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2018.00005811-80 e anexo: PMC.2019.00007335-59 
 Interessado: ESN PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Cartográfico: 3162.23.45.0001.01011 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro os pedidos de revisão 
dos lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relati-
vos ao imóvel de cartográfi co nº  3162.23.45.0001.01011 , tendo em vista que o valor 
unitário do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/m², atribuído para a Região 
Fiscal nº 81, foi apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores apro-
vada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e uniformes quanto 
aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das transações e das ofertas à 
venda no mercado imobiliário, às características das respectivas zonas no tocante à 
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natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibilidades de 
desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação do solo, sendo composta 
pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas georreferenciados com 
a delimitação de seus perímetros, conforme art. 2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17; 
que os limites estabelecidos no art. 19-B da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido 
pela Lei Complementar nº 181/2017, foram aplicados em concordância com a referida 
lei; que as Declarações de Atualização Cadastral (DAC) anexadas à fl . 01 a 08 do doc. 
nº 0582420 e doc. nº 1247742 foram preenchidas de acordo com legislação revogada 
pelo Decreto Municipal nº 19.723/2017; apurando-se equívocos em seu preenchimen-
to, conforme Parecer nº 1399261; e que para os exercícios de 2018 e 2019, a legislação 
que deveria ser usada para confecção da PIC/DAC deveria considerar as alterações da 
LC 181/2017 e o Decreto Municipal nº 19.723/2017.
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 85 da Lei nº 13.104/07, fica 
prejudicada a análise dos pedidos de revisão dos lançamentos de Taxa de Coleta, 
Remoção a Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 e 2019, do imóvel identi-
ficado pelo cartográfico nº 3162.23.45.0001.01011, em face da perda do objeto , 
tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 2018, em cumprimento 
da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em nome de GRP GP10 
Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve constituição de 
créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, confor-
me Parecer Fiscal nº 1399261, consubstanciado nos termos do art. 33, 35 e 85 da Lei 
Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2018.00005809-65 e anexo: PMC.2019.00007332-14 
 Interessado: WFP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Cartográfico: 3162.23.45.0001.01010 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro os pedidos de revisão 
dos lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relati-
vos ao imóvel de cartográfi co nº  3162.23.45.0001.01010 , tendo em vista que o valor 
unitário do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/m², atribuído para a Região 
Fiscal nº 81, foi apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores apro-
vada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e uniformes quanto 
aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das transações e das ofertas à 
venda no mercado imobiliário, às características das respectivas zonas no tocante à 
natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibilidades de 
desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação do solo, sendo composta 
pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas georreferenciados com a 
delimitação de seus perímetros, conforme art. 2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17; que 
os limites estabelecidos no art. 19-B da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pela Lei 
Complementar nº 181/2017, foram aplicados em concordância com a referida lei; que 
as Declarações de Atualização Cadastral (DAC) anexadas à fl . 43/44 do doc. 0582410 
não foram preenchidas de acordo com legislação revogada pelo Decreto Municipal 
nº 19.723/2017; apurando-se equívocos em seu preenchimento, conforme Parecer nº 
1400293; e que para os exercícios de 2018 e 2019, a legislação que deveria ser usada 
para confecção da PIC/DAC deveria considerar as alterações da LC 181/2017 e o 
Decreto Municipal nº 19.723/2017.
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 85 da Lei nº 13.104/07,  fica 
prejudicada a análise dos pedidos de revisão dos lançamentos de Taxa de Coleta, 
Remoção a Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 e 2019, do imóvel identi-
ficado pelo cartográfico nº   3162.23.45.0001.01010  , em face da perda do objeto , 
tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 2018, em cumprimento 
da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em nome de GRP GP10 
Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve constituição de 
créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, confor-
me Parecer Fiscal nº 1400293, consubstanciado nos termos do art. 33, 35 e 85 da Lei 
Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2018.00005780-49 e anexo: PMC.2019.00007383-56 
 Interessado:  BHLM ONE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA 
 Cartográfico:  3162.23.45.0001.01017 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-
sente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 
33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro os pedidos de revisão dos 
lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relativos ao 
imóvel de cartográfi co nº  3162.23.45.0001.01017 , tendo em vista que o valor unitário 
do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 
81, foi apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei 
Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos 
físicos dos imóveis, aos preços correntes das transações e das ofertas à venda no mer-
cado imobiliário, às características das respectivas zonas no tocante à natureza física, à 
infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento 
e às posturas legais para uso e ocupação do solo, sendo composta pela listagem de 
valores de cada Região Fiscal e pelos mapas georreferenciados com a delimitação 
de seus perímetros, conforme art. 2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17; que os limites 
estabelecidos no art. 19-B da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pela Lei Com-
plementar nº 181/2017, foram aplicados em concordância com a referida lei; que as 
Declarações de Atualização Cadastral (DAC) anexadas à fl . 46 a 49 do doc. 0582324 
não foram preenchidas de acordo com legislação revogada pelo Decreto Municipal 
nº 19.723/2017; apurando-se equívocos em seu preenchimento, conforme Parecer nº 
1399574; e que para os exercícios de 2018 e 2019, a legislação que deveria ser usada 
para confecção da PIC/DAC deveria considerar as alterações da LC 181/2017 e o 
Decreto Municipal nº 19.723/2017.
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 85 da Lei nº 13.104/07, fica 
prejudicada a análise dos pedidos de revisão dos lançamentos de Taxa de Coleta, 
Remoção a Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 e 2019, do imóvel identi-
ficado pelo cartográfico nº 3162.23.45.0001.01017, em face da perda do objeto , 
tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 2018, em cumprimento 
da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em nome de GRP GP10 

Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve constituição de 
créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, confor-
me Parecer Fiscal nº 1399574, consubstanciado nos termos do art. 33, 35 e 85 da Lei 
Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09. 

 Campinas, 26 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0 
  

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

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO  
 Protocolo:   PMC.2018.00005828-28 e anexo: PMC.2019.00007438-64 
 Interessado:   ARNES HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA  Imóvel:   
3162.23.45.0001.01021 
 Assunto:   Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-
sente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 
33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro os pedidos de revisão dos 
lançamentos de IPTU correspondentes aos exercícios de 2018 e 2019 , relativos ao 
imóvel de cartográfi co nº  3162.23.45.0001.01021 , tendo em vista que o valor unitário 
do metro quadrado do terreno de 166,44 UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 
81, foi apurado em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei 
Municipal nº 15.499/17, segundo critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos 
físicos dos imóveis, aos preços correntes das transações e das ofertas à venda no mer-
cado imobiliário, às características das respectivas zonas no tocante à natureza física, à 
infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento 
e às posturas legais para uso e ocupação do solo, sendo composta pela listagem de 
valores de cada Região Fiscal e pelos mapas georreferenciados com a delimitação 
de seus perímetros, conforme art. 2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17; que os limites 
estabelecidos no art. 19-B da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pela Lei Com-
plementar nº 181/2017, foram aplicados em concordância com a referida lei; que as 
Declarações de Atualização Cadastral (DAC) anexadas à fl . 81 a 85 do doc. 0585361 
não foram preenchidas de acordo com legislação revogada pelo Decreto Municipal 
nº 19.723/2017; apurando-se equívocos em seu preenchimento, conforme Parecer nº 
1435192; e que para os exercícios de 2018 e 2019, a legislação que deveria ser usada 
para confecção da PIC/DAC deveria considerar as alterações da LC 181/2017 e o 
Decreto Municipal nº 19.723/2017.
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70, 82 e 85 da Lei nº 13.104/07,  fica 
prejudicada a análise dos pedidos de revisão dos lançamentos de Taxa de Coleta, 
Remoção a Destinação de Lixo dos exercícios de 2018 e 2019, do imóvel identi-
ficado pelo cartográfico nº 3162.23.45.0001.01021, em face da perda do objeto , 
tendo em vista o cancelamento do lançamento do exercício de 2018, em cumprimento 
da determinação contida no Protocolo nº 2015/03/12932, em nome de GRP GP10 
Empreendimentos Ltda; e que para o exercício de 2019 não houve constituição de 
créditos tributários a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, confor-
me Parecer Fiscal nº 1435192, consubstanciado nos termos do art. 33, 35 e 85 da Lei 
Municipal nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.
 

 Campinas, 26 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0 

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

MENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO  
 Protocolado: SEI PMC.2019.00015144-51
Interessado: IGREJA TABERNÁCULO EVANGÉLICO DE JESUS
Cartográfico: 3414.34.02.0048.01001
Assunto: ISENÇÃO DO IPTU - IMÓVEL LOCADO PARA USO COMO  TEMPLO 
  Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo66, combinado com os 
artigos3º, 69 e 70 da Lei Municipal nº. 13.104/2007,  IN  DEFIRO  o pedido de isenção 
do IPTU voltada aos imóveis locados para uso de templos de qualquer culto solicitada 
retroativamente a partir do exercício de 2016 em relação ao imóvel cadastrado sob có-
digo cartográfi co nº  3414.34.02.0048.01001 , haja vista que constatada a irregularidade 
fi scal do imóvel perante à Municipalidade na data da protocolização do pedido, contra-
riando assim o disposto no artigo 4°, XIII, “c”, § 5º da Lei Municipal n° 11.111/2001; 
assim como a vigência do contrato de locação apresentado pelo requerente não abarca 
o exercício de 2016, pois a locação somente teve início em 01/12/2017; bem como de-
vido à inobservância do disposto no artigo 30 do Decreto Municipal nº 19.723/2017, ao 
exigir que as isenções previstas no artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/2001, devem ser 
requeridas no ano em curso para gozo no exercício seguinte. 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINIS-

TRATIVO-TRIBUTÁRIO   
Interessado: APLICON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Código Cartográfico: 5124.22.10.0054.00000 
 Assunto: Cancelamento dos lançamentos do IPTU - Desapropriação 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo66, combinado com 
os artigos3º, 69 e 70 da Lei Municipal nº. 13.104/2007,   DEFIRO   o pedido de can-
celamento   dos lançamentos do IPTU e respectivos débitos incidentes sobre o imóvel 
cadastrado sob código cartográfi co nº  5124.22.10.0054.00000 , a partir do exercício 
de 2016, tendo em vista que referido imóvel foi desapropriado em favor da União 
Federal, conforme Carta de Adjudicação expedida pela 3ª Vara da Justiça Federal em 
Campinas no processo de Desapropriação nº 0012601.22.2009.403.6105, devidamen-
te registrada na matrícula do imóvel: R.04/29570, do 3º CRI, e a adquirente, União 
Federal, goza da imunidade tributária de impostos incidentes sobre seu patrimônio, 
prevista no artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal de 1988.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não enquadra-se na obrigatoriedade de recurso ofi cial previsto no artigo 74 da 
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Lei Municipal nº 13.104/2007, alterada pela Lei nº 13.636/2009.
 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - DIRETOR DO DRI/SMF - matr. 128.849-0 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

 Edital de Notifi cação 
  Protocolo SEI nº 201900020365-88 

 TERMO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL - MEI 

Consoante ao disposto no § 8º do artigo 18-A da Lei Complementar Federal nº 
123/2006, fi cam os Microempreendedores Individual - MEI abaixo identifi cados, no-
tifi cados, na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22, inciso III, e artigo 23, parágrafo 
único, da Lei Municipal nº 13.104/2007, do seu desenquadramento de ofício da sis-
temática de recolhimento na condição de Microempreendedor Individual - MEI, com 
efeito a  partir de 01/01/2019 , conforme § 7º, inciso III, "a", do artigo 18-A da Lei 
Complementar nº 123/2006, por incorrer na seguinte situação: Falta de comunicação 
do desenquadramento obrigatório do Microempreendedor Individual - MEI por ter 
ultrapassado o limite da receita bruta prevista no § 1º do artigo 18-A da Lei Comple-
mentar nº 123/2006  em menos de 20% , de acordo com Notas Fiscais de Serviços 
Eletrônicas emitidas pelo MEI  no ano calendário de 2018 .
O Microempreendedor Individual - MEI desenquadrado passará o recolher os tributos 
devidos pela regra geral do Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional, a partir da data de início dos efeitos do seu desenquadramento, conforme §§ 
9º* e 10º** do artigo 18-A da Lei Complementar Federal nº 123/2006, fi cando ainda 
obrigado as demais obrigações acessórias previstas na referida Lei e no artigo 59 da 
Resolução CGSN nº 140/2018.
Consoante artigo 39 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c artigo 119 da Re-
solução CGSN nº 140/2018, eventual impugnação deste Termo de Desenquadramento 
deverá ser protocolada no prazo de 30 (trinta) dias, contados de acordo com inciso III 
do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei Municipal nº 13.104/2007, por meio 
do Requerimento Único, instituído pela Instrução Normativa DRM/SMF nº 01/2009 e 
disponibilizado na internet na página de tributos - ISSQN da Prefeitura Municipal de 
Campinas - site www.campinas.sp.gov.br.
* Deverá recolher através do documento único de arrecadação (PGDAS-D), previsto 
na LC 123/2006, em especial os artigos 21 desta, e 38 a 45 da Resolução 140/2018.
** Para maiores informações, acessar o "Manual da DASN-Simei", item 5.1.6. O ma-
nual encontra-se no endereço: www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
INSCRI-

ÇÃO 
MUNI-
CIPAL

CNPJ NOME EMPRESARIAL
DATA 

FATO MO-
TIVADOR

4229789 26.915.752/0001-76 ADELANO LUZA 02678194981 30/11/2018

4576047 28.738.033/0001-52 ADILSON DIAS 12081895811 30/09/2018

4585569 28.774.723/0001-67 ADRIANA APARECIDA PEREIRA BUZIN 19178622883 31/12/2018

4636732 29.060.748/0001-61 ADRIANA BUENO DOS SANTOS 29375419843 31/08/2018

3308766 22.132.080/0001-71 ADRIANO CARNIO 28126712899 31/12/2018

3094472 20.887.536/0001-88 ALEX SANDER BORGES HERADAO 37005743806 30/11/2018

4592964 28.821.420/0001-58 ALEX SANDRO DE ANDRADE 21622813847 31/12/2018

4612442 28.920.096/0001-25 ALEXANDRA LIMBERTI GAZZA ELIAS COSTA 26398635841 31/12/2018

3320022 22.137.395/0001-01 ALEXANDRE COSTA SANTIAGO 12754584838 31/12/2018

4155742 26.548.288/0001-27 ALEXANDRE DA SILVA SANDES 26755279803 30/11/2018

3057496 20.625.353/0001-94 ALEXANDRO DE OLIVEIRA 28370944809 30/11/2018

4236335 26.924.694/0001-47 ALINE MOURAO BAPTISTA BERTACO 33700535864 30/09/2018

4038363 25.261.815/0001-55 AMAURI FRANCO JUNIOR 29971332892 31/12/2018

3844552 24.223.771/0001-06 ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS 25642548883 31/07/2018

4258924 27.062.022/0001-32 ANA PAULA ALVES BRANDAO RAMOS 88908380604 31/12/2018

4485440 28.266.669/0001-49 ANDERLENE DA SILVA CUNHA 00018670326 31/07/2018

2585936 17.535.965/0001-81 ANDERSON FERNANDO MIRANDA DA COSTA 22328146880 31/12/2018

4544153 28.587.562/0001-00 ANDRE CESAR FERRARO 21484310802 30/11/2018

4055586 25.988.877/0001-63 ANDRE FELIPE DE ALMEIDA 36747913825 31/12/2018

4612280 28.917.388/0001-09 ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA 29018337803 31/10/2018

3026493 20.380.550/0001-90 ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA 21545737894 31/10/2018

1874420 12.963.128/0001-30 APARECIDO DOMINGOS DOS REIS CABELEIREIROS 30/11/2018

4484142 28.250.615/0001-95 AUGUSTO CESAR SERRANO 18199036800 31/12/2018

4251342 27.033.134/0001-65 BRUNO NASCIMENTO ROSINA DA SILVA 07199329989 31/07/2018

3103536 13.854.089/0001-03 CAMILA REGIA ARCANJO TELES 25769313838 31/12/2018

2110008 15.046.959/0001-35 CARLOS ALBERTO SPAGNOLO 24876992134 30/09/2018

4056035 25.997.955/0001-96 CARLOS GOMES DE AZEVEDO 82813817104 31/12/2018

3863204 24.327.627/0001-10 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA 16849542826 31/12/2018

3233006 21.643.649/0001-09 CAROLINE MARIA PALMIRO PASTORE 22833550871 30/09/2018

3969169 25.010.494/0001-16 CHARLES WILLIAN GERALDO DE CAMPOS 46253677861 31/12/2018

4362730 27.611.828/0001-32 CIDNEIA JOANA DE SOUZA SANTANA DOS SANTOS 
36303492851 30/11/2018

2542757 17.283.387/0001-33 CLAITON BESSA DOS SANTOS 26381335823 31/12/2018

2981580 20.091.522/0001-53 CLAYTON PARENTE 17879555838 31/12/2018

4456556 28.119.115/0001-19 CLEONICE PIRES 26000633823 31/10/2018

4443870 28.001.799/0001-50 DEBORA DINIZ EHRHARDT BUENO 22624077898 31/08/2018

3940292 24.833.569/0001-04 DIOGO LOPES DE LIMA 21713352893 30/11/2018

4208676 26.805.215/0001-73 DIONES PISSOLATTI TARALO 40659536854 31/07/2018

4134761 26.430.929/0001-44 DIRCEU DA SILVA COSTA 26310947869 31/10/2018

2897326 19.556.742/0001-26 DIRCEU FERNANDES DE FRANCA 08674802893 31/12/2018

2620006 17.776.578/0001-37 EDSEL MENEGON 13795253810 31/12/2018

4563670 28.663.997/0001-89 EDUARDO DE SOUZA BARROS 36405289800 31/12/2018

4486722 28.285.300/0001-83 EDUARDO GABRIEL LIMA SANTOS 21996243829 31/12/2018

3736873 23.611.971/0001-73 EDUARDO ROMARIZ DUARTE 15858376878 31/07/2018

4680910 29.293.380/0001-81 ELIANE FERNANDA GARCIA LOPES DA SILVA 21705121870 31/12/2018

3887464 24.502.397/0001-88 ELIANE GARCIA NOGUEIRA GUIMARAES 03558547918 31/12/2018

3865088 24.360.823/0001-96 EREVERLY SILVA DE OLIVEIRA 32829551893 31/12/2018

2757923 18.678.521/0001-68 FABIO CAPPELLI 40476314852 31/12/2018

4268458 27.101.915/0001-40 FABRICIO LUCIANO DI BONITO 27765191845 31/12/2018

4638921 29.076.948/0001-02 FELIPE SANCHEZ 37629762879 30/11/2018

2061821 14.076.295/0001-94 FERNANDO JOSE COELHO MACEDO 22455289800 31/12/2018

3944360 24.862.478/0001-99 FILIPE ARTHUR COCOLO SANTANA NAZARINI 41192016866 31/12/2018

612758 03.687.459/0001-01 FRANCISCO ANTONIO LOPES RAMALHO ME 30/09/2018

4305299 27.283.556/0001-99 GABRIELLE LOPES DA SILVA 40691119805 31/12/2018

3939200 24.814.595/0001-87 GERUSA PEREIRA FOSCHINI 33501810822 31/10/2018

2200317 15.862.542/0001-40 GILVAM PEREIRA DONINO 28836253873 31/10/2018

4452380 28.083.961/0001-26 GULHERME FERNANDES DE GODOY 34082742824 31/12/2018

4180437 26.692.633/0001-00 HERBERT HENRIQUE ISRAEL DA SILVA FREITAS 36419097835 30/11/2018

4296214 27.253.077/0001-20 HEVANDER COELHO ALVES 08675994800 31/12/2018

3089207 20.821.420/0001-46 HILDO CASSIANO DOS SANTOS - ME 30/11/2018

2963795 20.021.914/0001-46 IVO PEREIRA DO NASCIMENTO 03070862837 31/10/2018

4554426 28.633.597/0001-20 IZILDA DE FATIMA GONCALVES MARTINS DA SILVA 
02461345856 30/11/2018

3361527 20.908.266/0001-44 JEFERSON DIAS BANHO 32912523818 31/12/2018

3931552 24.795.050/0001-70 JOAO PAULO FACCIO DOS REIS 22092350811 31/12/2018

4268059 27.096.960/0001-53 JOAO PAULO LOPES MUNHOZ 37568866890 31/12/2018

4249259 26.999.208/0001-50 JOAO TEIXEIRA DA SILVEIRA 05098485835 31/12/2018

4238630 26.964.751/0001-11 JOAO VITOR DA CUNHA 44065654858 30/11/2018

3886816 24.485.016/0001-08 JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA 42480915859 30/09/2018

4209001 26.809.774/0001-51 JORGE ALBERTO DIAS 32407996852 30/11/2018

3913880 24.652.720/0001-08 JOSE IVANILDO DA SILVA 19734902857 31/12/2018

2474000 16.466.805/0001-65 JOSE RAUL DE SOUZA ARRUDA FILHO 22078612871 31/12/2018

4268504 27.102.820/0001-40 JOSE VICENTE SANTOS WHITEMAN 01676883835 31/05/2018

4248244 26.987.093/0001-83 JOSEFA MARIA DA SILVA 11598339826 31/12/2018

3978028 25.078.012/0001-60 JULIANA APARECIDA RAMOS 26158723894 30/11/2018

3340309 22.341.893/0001-71 JULIANA DOS SANTOS 23036830847 31/12/2018

3376206 22.592.345/0001-14 JULIANA MAGRINELLI OSORIO ROSA 28712000841 31/12/2018

4094034 26.213.738/0001-20 JULIANA MARTINS LOPES 25420802830 31/12/2018

2182106 15.688.808/0001-80 JULIANA SOARES DIAS 31935973843 31/10/2018

3923592 24.739.359/0001-43 KATIA SALES BUENO 25513412802 28/02/2018

3300560 22.054.404/0001-09 KEILA CAROLINA CAVALHEIRO 38012584832 30/11/2018

4327985 27.430.379/0001-26 LEANDRO AUGUSTO COSOLIN BERTOCHI 29163417812 31/12/2018

4250044 27.014.451/0001-34 LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS 42524607860 31/12/2018

4554582 28.636.250/0001-31 LUCAS MORENO SILVA 41847648860 31/10/2018

4517318 28.443.674/0001-80 LUCAS TITON ANDRADE 07158487989 30/11/2018

4094662 26.225.283/0001-63 LUCIANA FERREIRA LUCIETTO 09697008817 31/12/2018

4361407 27.597.664/0001-36 LUCIANA GONCALVES DE SOUZA 25286873898 31/12/2018

4285190 27.201.030/0001-12 LUCIANA MARIA SACHETTO PEDRO RAGASI 17892668829 31/08/2018

4094654 26.225.216/0001-49 LUCIANO LUCIETTO 13741130850 30/11/2018

3232514 21.636.525/0001-98 LUIS VINICIUS ANCHIETA 37865783892 30/11/2018

4565029 28.685.997/0001-80 LUISA COUTO ESPINDOLA 39527606845 31/12/2018

2056402 14.688.945/0001-52 LUIZ CARLOS GARCIA 42034414802 31/12/2018

1773585 12.099.782/0001-47 LUIZ TORRES PINHEIRO FILHO 94024260863 31/08/2018

4389379 27.755.315/0001-03 MARCELO DOS SANTOS 22553251874 30/11/2018

2931869 19.790.766/0001-45 MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARIA 23059485810 30/11/2018

1841092 12.835.322/0001-30 MARCIA REGINA CAMARGO GUIMARAES 13761063881 30/11/2018

4351983 27.542.015/0001-38 MARCO ANTONIO LUIZ GIAMPIETRO JUNIOR 36992878824 31/10/2018

3931757 24.799.653/0001-40 MARCO ANTONIO MACIEL SOUZA 06859374888 31/12/2018

2174774 15.559.736/0001-71 MARCOS KIREJIAN 03742087606 31/12/2018

4030524 25.330.896/0001-06 MARIA DE JESUS ALVES PASSARELLA 28317829880 30/11/2018

4464990 28.145.245/0001-26 MARIA DO CARMO DE ARAUJO 12912894883 30/04/2018

1874500 11.279.728/0001-10 MARIA ILARA RODRIGUES DA SILVA ME 31/12/2018

4236599 26.930.590/0001-45 MARIA RITA CALCAVARA DE CASTILHO 34346565883 30/09/2018

3976220 25.037.970/0001-92 MARILDA APARECIDA LEBRAO ENRIQUETTO 09675162856 31/12/2018

2603110 17.649.003/0001-53 MARILENE DE CASTRO KANASHIRO-ME 31/12/2018

3486915 23.292.077/0001-88 MARINA MARCELINO ALVES FRANCO 21588326810 30/11/2018

4296508 27.258.498/0001-43 MARTA DA SILVA VIEIRA 33017729869 30/11/2018

4220730 26.777.971/0001-36 MILENA NAAMA DA SILVA FERREIRA 41664940820 30/11/2018

4215362 26.825.639/0001-08 MILENE CRISTINE MANZANO 41743488807 31/12/2018

4654854 29.150.170/0001-34 NAIARA DE ARAUJO BEZERRA LOPES 06060611346 31/12/2018

2155583 15.473.644/0001-74 NOELLY DE CASTRO SILVA 09586093654 31/10/2018

4186052 26.700.743/0001-68 PAULO RAMOS DA SLVA 44877501991 31/07/2018

4465385 28.152.420/0001-02 PAULO SILVA SOUZA 43404017811 31/08/2018

3771300 23.813.241/0001-55 RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA 36028085804 31/05/2018

4135490 26.445.039/0001-06 RAFAEL MARGUTI 21617631809 30/11/2018

3901742 24.598.903/0001-84 RAFAEL TONON LOBO 31088000860 30/11/2018

3410528 22.822.929/0001-39 RANGEL COSTA LAGE 06218712656 31/12/2018

3727378 23.540.886/0001-61 REGINALDO DALLAQUA SILVEIRA 38906452837 30/11/2018

1992228 14.220.635/0001-09 RENATO DA ROCHA BENTO 31659601860 30/11/2018

2817268 19.035.650/0001-09 RITA RODRIGUES RANGEL 09994235842 30/11/2018

2794551 18.906.645/0001-53 ROBERTO FERREIRA LEMOS 30133239810 31/12/2018

4680880 29.293.279/0001-20 RODRIGO DIAS SOARES ALVES 32738445829 31/10/2018

2785609 18.847.361/0001-33 RODRIGO NASSER 39267063847 31/12/2018

2448696 16.732.519/0001-02 RODRIGO SANTIAGO MUGNOL 00563159960 31/12/2018

2215420 16.551.721/0001-20 RONILDO ANICETO 12033947807 30/09/2018

2767775 18.735.526/0001-85 ROSANGELA MOSCA MARIANO 22456312856 31/12/2018

4216504 26.844.347/0001-04 SELMA REGINA LOPES 33975011807 31/07/2018

3038483 20.479.670/0001-40 SERGIO GONCALVES DOS SANTOS 24864566860 30/11/2018

3878406 24.447.503/0001-78 SERGIO WILIAM BARONI DE SOUZA 21996231812 30/11/2018

4094700 26.226.412/0001-38 SIDINEI LOPES DE LIMA 27204895819 30/11/2018

3816699 24.085.711/0001-74 SIDMAR GARCIA BORGES 33621383816 31/12/2018
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3320855 22.202.129/0001-15 SILVANA MABEL SERRANI 02507539879 30/06/2018

4135890 26.449.287/0001-25 SILVIA HELENA DA SILVA 05186365696 30/11/2018

3856224 24.297.047/0001-27 SIRLEI DE FATIMA MOREIRA 26439145894 31/08/2018

4236459 26.927.278/0001-00 TASSIANE LIMA GALVAO 34176518839 31/12/2018

3362450 22.473.962/0001-09 THIAGO ALEXANDRE MATOS DA SILVA 40138651817 31/12/2018

2807122 18.997.121/0001-15 THIAGO GALETTE GUILHERMON 40270207821 31/10/2018

4504496 27.356.497/0001-31 THIAGO SCARTOZZONI AMARO 34671338866 31/10/2018

2786192 18.859.675/0001-56 VALDECIR DONIZETH DEBROI FERREIRA 01703144805 30/11/2018

4374991 27.644.446/0001-05 VALDENEI CLEM DE SOUZA 63614510972 31/10/2018

4664191 29.219.111/0001-75 YURI ALEXANDRE ROCHA 02230705563 30/09/2018
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 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

 Edital de Notifi cação 
  Protocolo SEI nº 201900020361-54 

 TERMO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL - MEI 

Consoante ao disposto no § 8º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123/2006, 
fi cam os Microempreendedores individual - MEI abaixo identifi cados, notifi cados, na 
forma do artigo 21, inciso VI, artigo 22, inciso III, e artigo 23, parágrafo único, da Lei 
Municipal nº 13.104/2007, do seu desenquadramento de ofício da sistemática de re-
colhimento na condição de Microempreendedor Individual - MEI, com efeito a  partir 
de 01/01/2019,  conforme § 7º, inciso IV, "a" do artigo 18-A da Lei Complementar nº 
123/2006, por incorrer na seguinte situação.
Falta de comunicação do desenquadramento obrigatório do Microempreendedor Indi-
vidual - MEI, por ter ultrapassado no ano calendário do início da atividade, o limite 
proporcional da receita bruta prevista no § 2º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 
123/2006  em menos de 20%, de acordo com Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas 
emitidas pelo MEI no ano calendário de início da atividade. 
O Microempreendedor Individual - MEI desenquadrado passará o recolher os tributos 
devidos pela regra geral do Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional, a partir da data de início dos efeitos do seu desenquadramento, conforme §§ 
9º* e 10º** do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123/2006, fi cando ainda obrigado 
as demais obrigações acessórias previstas na referida lei e no artigo 59 da Resolução 
CGSN nº 140/2018.
Consoante artigo 39 da Lei Complementar nº 123/2006 c/c artigo 119 da Resolução 
CGSN nº 140/2018, eventual impugnação deste Termo de Desenquadramento deverá 
ser protocolada no prazo de 30 (trinta) dias, contados de acordo com inciso III do 
artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei municipal nº 13.104/2007, por meio do 
Requerimento Único instituído pela Instrução Normativa DRM /SMF nº 01/2009 e 
disponibilizado na internet na página de tributos - ISSQN da Prefeitura Municipal de 
Campinas - site www.campinas.sp.gov.br
* Deverá recolher através do documento único de arrecadação (PGDAS-D), previsto 
na LC 123/2006, em especial os artigos 21 desta, e 38 a 45 da Resolução 140/2018.
** Para maiores informações, acessar o "Manual da DASN-Simei", item 5.1.6. O ma-
nual encontra-se no endereço: www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
INSCRI-

ÇÃO 
MUNI-
CIPAL

CNPJ NOME EMPRESARIAL
DATA 
FATO 

MOTIVA-
DOR

4701208 29.343.166/0001-92 DENIVALDO ALVES DE CARVALHO 31092224858 31/08/2018

4736567 29.558.056/0001-48 MARISTELA BRAGA 06848665878 31/12/2018

4692705 29.374.419/0001-95 VAGNER FIGUEIRA DE FARIA 26802623870 30/11/2018

4701577 29.379.677/0001-64 NATANAEL SILVA 41045429899 31/12/2018

4703596 29.414.520/0001-22 ELIEL FRANCISCO DAS NEVES BESERRA JUNIOR 07882992470 31/10/2018

4725492 29.504.862/0001-33 PATRICIA MAURA VIEIRA DE ALMEIDA 07978466892 31/12/2018

4747585 29.612.616/0001-03 TERESINHA KLAIN MOREIRA 13062830867 31/12/2018

4775821 29.569.550/0001-08 GABRIEL COSTA PASCHOAL 40444552871 31/12/2018
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 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

 Edital de Notifi cação 
  Protocolo SEI nº 201900020356-97 

 TERMO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL - MEI 

Consoante ao disposto no § 8º do artigo 18-A da Lei Complementar Federal nº 
123/2006, fi cam os Microempreendedores Individual - MEI abaixo identifi cados, no-
tifi cados, na forma do artigo 21, inciso VI, artigo 22, inciso III, e artigo 23, parágrafo 
único, da Lei Municipal nº 13.104/2007, do seu desenquadramento de ofício da sis-
temática de recolhimento na condição de Microempreendedor Individual - MEI,  com 
efeito à data de início de atividade , conforme § 7º, inciso IV, "b" do artigo 18-A da 
Lei Complementar Federal nº 123/2006, por incorrer na seguinte situação:
Falta de comunicação do desenquadramento obrigatório do Microempreendedor Indi-
vidual - MEI, por ter ultrapassado no ano calendário do início da atividade, o limite 
proporcional da receita bruta prevista no § 2º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 
123/2006  em mais de 20%, de acordo com Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas 
emitidas pelo MEI no ano calendário de início da atividade. 
O Microempreendedor Individual - MEI desenquadrado passará o recolher os tributos 
devidos pela regra geral do Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional, a partir da data de início dos efeitos do seu desenquadramento, confor-
me § 9º** do artigo 18-A da Lei Complementar Federal nº 123/2006, fi cando ainda 
obrigado as demais obrigações acessórias previstas na referida Lei e no artigo 59 da 
Resolução CGSN nº 140/2018.
Consoante artigo 39 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c artigo 119 da Re-
solução CGSN nº 140/2018, eventual impugnação deste Termo de Desenquadramento 
deverá ser protocolada no prazo de 30 (trinta) dias, contados de acordo com inciso III 
do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei Municipal nº 13.104/2007, por meio 
do Requerimento Único instituído pela Instrução Normativa DRM /SMF nº 01/2009 e 
disponibilizado na internet na página de tributos - ISSQN da Prefeitura Municipal de 
Campinas - site www.campinas.sp.gov.br

** Deverá recolher através do documento único de arrecadação (PGDAS-D), previsto 
na LC 123/2006, em especial os artigos 21 desta, e 38 a 45 da Resolução 140/2018.

INSCRI-
ÇÃO MU-
NICIPAL

CNPJ NOME EMPRESARIAL
DATA DO 

DESENQUA-
DRAMENTO

4854039 30.234.233/0001-10 ADRIANA RODRIGUES DA ENCARNACAO 40322930820 18/04/2018

4821807 30.055.204/0001-90 ANA TEREZA DA SILVA BERNARDINO 27682825880 27/03/2018

4749480 29.642.541/0001-03 CRISTIANE DA ROCHA FERREIRA DIAS 21412157811 07/02/2018

4935047 30.676.588/0001-69 CRISTINA HIROMI NISHIDA HARAGUCHI 27950807881 12/06/2018

4898753 30.452.570/0001-83 DAYANE CRISTINA LISBOA PIRES 41555638864 14/05/2018

4788257 29.849.802/0001-52 DEBORA CAROLINA DA CRUZ 38963026809 05/03/2018

4739124 29.597.417/0001-65 EDMARIZI CRISTINA BUENO 29635638841 01/02/2018

4756282 29.683.076/0001-40 EDUARDO TARCISIO GOULART 15467282875 15/02/2018

4750551 29.658.511/0001-87 ELAINE CRISTINA DA SILVA 29046650804 08/02/2018

5122120 31.749.002/0001-01 ELENILDA SILVA DE LIMA 27075065831 11/10/2018

4900928 30.477.120/0001-45 FILOMENA MIRELA BRAZ CAMILLO 16797565839 16/05/2018

4749774 29.646.937/0001-10 GILCINEI BARBOSA 10253699800 07/02/2018

4843428 30.186.786/0001-44 GIULIANA CAVALCANTE GUIDETTI 48497224825 12/04/2018

4714741 29.479.734/0001-87 HELOISA HELENA BERTASOLI 24577889862 19/01/2018

4801156 29.931.974/0001-70 HEULER DAVID PAVLIUK 25135340858 14/03/2018

4727177 29.529.775/0001-30 JOYCE CRISTINA BORGES 40638246830 25/01/2018

4829700 30.078.732/0001-65 JURANDIR DA SILVA BARROS 30734617879 02/04/2018

4801466 29.936.541/0001-08 KATIA DO NASCIMENTO MOREIRA 32039503838 14/03/2018

5101379 31.639.130/0001-00 KELEN INASAKI TAVARES 28546562881 28/09/2018

4945271 30.723.796/0001-71 LARISSA PIRES DE ARRUDA 33132073830 18/06/2018

4767888 29.745.349/0001-34 LUCAS RODRIGUES SANDES 48348313885 22/02/2018

4690338 29.342.972/0001-46 LUISE DE QUEIROZ 34454746800 02/01/2018

4739370 29.600.273/0001-59 MARCELO FONSECA DE CASTRO FILHO 35818337863 02/02/2018

4701690 29.382.137/0001-30 MARCELO HENRIQUE DE SOUZA GREGORIO 31260488896 08/01/2018

4995899 30.997.177/0001-75 MARCOS DE LAYRTON ALVES PEREIRA FILHO 32097804802 23/07/2018

4831985 30.117.285/0001-06 MARIANA CAMPOS BRAVO THOMAZ 32422451802 05/04/2018

4883683 30.419.399/0001-00 MARIANA DE MATOS PROSDOCINI 40738219894 10/05/2018

4766016 29.717.951/0001-68 MAYARA EVELYN DA SILVA 38063889894 19/02/2018

4702921 29.402.530/0001-48 MICHELE DA SILVA SOBRINHO 39290679867 10/01/2018

4703707 29.416.586/0001-51 PATRICIA DE OLIVEIRA FELICIO 02807660924 11/01/2018

4964381 30.829.916/0001-10 PEDRO PIRES DE CAMARGO DOS SANTOS 36056597806 02/07/2018

4801202 29.932.724/0001-55 ROBSON CARLOS PINTO PERES 21603041826 14/03/2018

5181488 32.088.968/0001-08 RUTHE CONCEICAO CUPERTINO DA MOTA 40052642801 23/11/2018

4778847 29.813.899/0001-43 WAGNER DA SILVA VIEIRA 16950005873 01/03/2018

4769732 29.641.015/0001-10 WELINGTON IZIDRO CARDOSO DE LIMA 43726812830 07/02/2018
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 TERMO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL - MEI 

Consoante ao disposto no § 8º do artigo 18-A da Lei Complementar Federal nº 
123/2006, fi cam os Microempreendedores individual - MEI abaixo identifi cados, no-
tifi cados, na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22, inciso III, e artigo 23, parágrafo 
único, da Lei Municipal nº 13.104/2007, do seu desenquadramento de ofício da sis-
temática de recolhimento na condição de Microempreendedor Individual - MEI, com 
efeito a  partir de 01/01/2018 , conforme § 7º, inciso III, "b", do artigo 18-A da Lei 
Complementar nº 123/2006, por incorrer na seguinte situação:
Falta de comunicação do desenquadramento obrigatório do Microempreendedor Indi-
vidual - MEI por ter ultrapassado o limite da receita bruta prevista no § 1º do artigo 
18-A da Lei Complementar nº 123/2006  em mais de 20%,  de acordo com Notas Fis-
cais de Serviços Eletrônicas emitidas pelo MEI  no ano calendário 2018 .
O Microempreendedor Individual - MEI desenquadrado passará o recolher os tributos 
devidos pela regra geral do Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional, a partir da data de início dos efeitos do seu desenquadramento, conforme 
§ 9º** do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123/2006, fi cando ainda obrigado as 
demais obrigações acessórias previstas na referida lei e no artigo 59 da Resolução 
CGSN nº 140/2018.
Consoante artigo 39 da Lei Complementar nº 123/2006 c/c artigo 119 da Resolução 
CGSN nº 140/2018, eventual impugnação deste Termo de Desenquadramento deverá 
ser protocolada no prazo de 30 (trinta) dias, contados de acordo com inciso III do 
artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei Municipal nº 13.104/2007, por meio do 
 Requerimento Único  instituído pela Instrução Normativa DRM/SMF nº 01/2009 e 
disponibilizado na internet na página de tributos - ISSQN da Prefeitura Municipal de 
Campinas - site www.campinas.sp.gov.br
** Deverá recolher através do documento único de arrecadação (PGDAS-D), previsto 
na LC 123/2006, em especial os artigos 21 desta, e 38 a 45 da Resolução 140/2018.

INSCRI-
ÇÃO 

MUNICI-
PAL

CNPJ NOME EMPRESARIAL
DATA 
FATO 

MOTIVA-
DOR

4517466 28.447.607/0001-33 ADEMILSON MESSIAS DE OLIVEIRA 25265766871 30/09/2018

4346947 27.498.580/0001-45 ADEMIR GONCALVES ADRIANO 28868968886 30/11/2018

3058700 20.656.438/0001-30 ADENILTON JOSE DOS SANTOS 10123411602 31/07/2018

3254216 21.759.381/0001-67 ALESSANDRO BARBETTA 32712894847 30/11/2018

3233545 21.653.744/0001-85 ALINE GABRIELA DE ALMEIDA 22054656860 31/10/2018

2172208 15.611.903/0001-86 ANA CASSIA DOS SANTOS 42412468850 31/05/2018

4352734 27.559.164/0001-00 ANA KAREN ESTIVALET DA COSTA 73521825000 30/11/2018

3318710 22.183.260/0001-82 ANDERSON CARLO REIS 90072308672 30/09/2018

4454197 27.558.869/0001-02 ANDRE DOS SANTOS BANCHI 34739264854 31/10/2018

4505786 28.363.747/0001-23 ANDRE FELIPE TREVISAN 42243153866 31/10/2018

4102053 26.266.706/0001-93 ANTONIO CARLOS DA SILVA 01693960885 30/06/2018
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4553489 28.620.646/0001-90 AUDERI RODRIGUES FERREIRA 41574081870 31/10/2018

4250826 27.026.983/0001-91 BARBARA DE SOUZA CATAPATI 36373202828 28/02/2018

4496485 28.339.720/0001-03 BRUNA BASTOS FOGACA GEBAUER 40988373823 30/09/2018

4656784 29.179.094/0001-90 CARLOS EDUARDO VEIGA DE QUEIROZ 21573663859 31/12/2018

4619609 28.972.739/0001-84 CAROLINE RODRIGUES GARCIA 42828299821 30/11/2018

4085280 26.152.887/0001-27 CASSIA APARECIDA MOSCHIN FERREIRA 24605341838 31/12/2018

3714241 23.476.034/0001-52 CASSIA BONETTO 38676473803 31/07/2018

4180780 26.692.800/0001-04 CLOVIS GOMES DA SILVA 16356264802 30/04/2018

4389190 27.751.930/0001-33 CREUTON DUMAS NEVES 13803389801 31/12/2018

4336356 27.458.875/0001-98 CRISTIANO FERNANDES INACIO 10245498877 31/08/2018

3466299 23.163.177/0001-04 DAILTO ALVES DA SILVA 87119293834 30/09/2018

4361415 27.597.870/0001-46 DANILO VICENTE DA SILVA 32788464860 31/12/2018

3721221 23.495.764/0001-09 DEYSE MARA CAMARGO DELAMURA 17193158848 31/12/2018

2924374 19.741.077/0001-40 EDSON CARNEIRO JUNIOR 25874724826 31/08/2018

4515277 28.416.636/0001-38 EDSON MARTINS DE LANA 36137718883 31/12/2018

3785394 23.898.838/0001-40 ELISANGELA APARECIDA SERAFIM MARCON 29726046874 30/06/2018

4142292 26.476.924/0001-52 ELIZABETE APARECIDA BIZERRA 31653868899 30/11/2018

4278690 27.149.169/0001-64 ELTON LUIS BATISTA 21789604800 31/07/2018

4474902 28.204.003/0001-66 ERICA FERNANDA DE SOUZA MARTINS 33112658825 30/11/2018

4268024 27.096.469/0001-22 ERIKA CRISTINE FERREIRA VICENTIN 28022685895 31/07/2018

4018001 25.298.388/0001-80 ERIVAN ROCHA SOARES 87223155353 30/09/2018

3362264 22.469.614/0001-50 EVERSON APARECIDO DA ANUNCIACAO 26137269892 30/09/2018

3847071 24.268.025/0001-39 FABIANA CORTE CASSELLA 21580369820 31/08/2018

2983214 20.102.087/0001-15 FABIANO APARECIDO DE PAIVA 32276174803 30/11/2018

3457630 23.087.816/0001-08 FABIANO BARROS DOS SANTOS 13432546807 31/05/2018

2236702 16.641.215/0001-21 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE 34709090831 31/10/2018

4086678 26.179.664/0001-53 FABIO MOURA RODRIGUES DA SILVA 49462351830 30/06/2018

1526898 10.275.754/0001-08 FABIO ROBERTO STORTI 28551337858 31/12/2018

3262154 21.807.574/0001-46 FELIPE DENARDI 40998870811 30/11/2018

3791238 23.912.083/0001-90 FELIPE JARDIM SOARES SEIXAS 35940945880 31/12/2018

2825457 19.101.605/0001-05 FERNANDO SOUZA LOPES 33155709812 31/12/2018

3480143 23.248.603/0001-02 GABRIEL DE OLIVEIRA JUNQUEIRA DE ARAUJO 08979892608 31/07/2018

3986330 25.101.818/0001-21 GABRIELA ESPERANCA MELO 22642632881 31/10/2018

4230078 26.920.718/0001-90 GABRIELLA CERONI COELHO 22268300811 30/06/2018

2572079 17.445.840/0001-60 GISLAINE APARECIDA DE LIMA 35477891840 30/11/2018

4280709 27.184.828/0001-01 GUILHERME GERALDO BRANDAO 41513796810 31/12/2018

4536096 28.529.528/0001-71 INGRID FRANCISCHINI 45139843846 31/10/2018

3753492 23.701.940/0001-03 JANES NEVES MAGALHAES 26302392845 31/12/2018

3279596 21.928.552/0001-34 JARBAS DE BRITO JUNIOR 04422720651 31/08/2018

2639033 17.913.022/0001-45 JEFFERSON PADOVANI PIEROZZI 18436852800 31/12/2018

3128660 21.102.192/0001-17 JEFFERSON PEREIRA SOARES 34232160850 30/11/2018

3218392 21.581.540/0001-86 JESSIKA LOPES MELONI DOS SANTOS 31792474873 30/11/2018

2794969 18.916.014/0001-15 JKR SILVA TELEFONIA E SEGURANCA-ME 30/11/2018

3996727 25.155.457/0001-04 JOAO CARLOS DO PRADO 08892795864 31/12/2018

2720159 18.058.741/0001-99 JOAO FREIRE BATISTA 28897165893 31/12/2018

3953076 24.928.261/0001-34 JOAO PAULO SAMPAIO DE ALMEIDA 36637864803 31/12/2018

4042964 25.424.401/0001-08 JORGE LUIS ANDRADE GUIMARAES 22158341882 31/10/2018

2955989 19.949.083/0001-98 JOSE DELBONI 01693331837 31/12/2018

3753557 23.702.942/0001-17 JOSE RENILSON DOS SANTOS BALBINO 02130687458 30/09/2018

4664418 29.223.932/0001-85 JOSE ROBERTO ANTONIETI 14143863898 31/12/2018

4419480 27.913.173/0001-57 JOSE SILVA FERREIRA 28273132862 30/11/2018

3232670 21.638.573/0001-15 JOSIAS DE ARAUJO JUNIOR 32555494855 30/09/2018

3267415 13.154.268/0001-20 JOVELINO ROSIMAR DOS SANTOS 96588942915 30/11/2018

4328108 27.433.080/0001-25 JOYCE MELLO NEGRETI 32255545888 31/12/2018

2904462 19.606.437/0001-00 JULIANA MARTINI 27383452801 31/12/2018

4126084 26.372.758/0001-44 JULIANO GUIZZO BENTO 35766513810 30/06/2018

3940560 24.838.514/0001-89 JULIANO MIRANDA DE SOUZA 27099092863 30/11/2018

2782162 18.805.480/0001-23 JUNIOR MARTINS VIANA 26667662842 31/10/2018

3355896 22.447.351/0001-88 JURACI PEREIRA DOS ANJOS 02508254819 31/10/2018

4505484 28.360.456/0001-81 LAERCIO JOSE RODRIGUES 27235758880 30/11/2018

4032829 25.391.240/0001-95 LEANDRO SANTANA XAVIER 35659992846 31/10/2018

3792692 23.935.152/0001-81 LEISLI MAGALHAES BOLDRIN 13311673883 28/02/2018

4237340 26.943.350/0001-85 LEONARDO DE SOUZA SILVA 40921454899 30/11/2018

3908658 24.643.021/0001-93 LEONARDO VELARDI DE AGUIAR 21710951800 31/10/2018

4455096 28.095.091/0001-05 LUIZ FRANCISCO MACIEL MARIANO 96835222891 31/08/2018

4373260 27.632.023/0001-75 LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES 22651706825 31/10/2018

4127145 26.390.077/0001-09 MAILSON RICARDO AGUIAR OLIVEIRA 02099651345 30/11/2018

4238290 26.956.549/0001-48 MARCELO DE SENNE FALLEIROS 08148517894 30/09/2018

3450350 23.042.692/0001-36 MARCELO STEFANI PARISOTTO 10260391859 31/10/2018

3233618 21.655.072/0001-47 MARCIA ALICE SATTE DA SILVA 12035302854 31/07/2018

4516168 28.426.654/0001-09 MARCIO APARECIDO DE JESUS DA SILVA 25254720808 31/12/2018

4664426 29.224.122/0001-43 MARCO AURELIO PEREIRA 27344324806 31/12/2018

2091852 14.876.799/0001-99 MARCOS DIAS CORREA 10380047640 31/08/2018

1862162 12.486.591/0001-38 MARIA APARECIDA DA SILVA 10221429840 31/08/2018

2102943 14.976.824/0001-06 MARIANA CRUZ SILVA 37914412805 30/11/2018

4135580 26.446.157/0001-39 MARTA DE SOUSA GOMES 26609103836 31/08/2018

3814289 24.047.517/0001-02 MAX WELLINGTON ROCHA DA SILVA 34392099890 31/10/2018

3129039 21.111.204/0001-70 NEYLOR MARCOS DE LIMA JUNIOR 33963925825 30/11/2018

4063708 26.027.751/0001-95 NILTON FERNANDO COSENZA 04849038883 31/12/2018

4079116 26.135.959/0001-28 PATRICIA CABRAL ZACARI 33257055889 30/11/2018

1896652 12.801.976/0001-42 PEDRO FERNANDO PEREIRA 35069788884 30/09/2018

4563883 28.667.403/0001-08 RAFAEL HENRIQUE FRANCO DE CAMARGO 36695838828 31/12/2018

3921271 24.698.733/0001-00 RANIELLI DOS SANTOS 37447651800 31/05/2018

4630513 29.033.011/0001-50 RAPHAEL RODRIGUES FERNANDES PINTO 29285943888 31/12/2018

4698029 29.336.316/0001-30 RAQUEL DE AZEVEDO 38749071807 30/09/2018

3921638 24.705.488/0001-10 RENATO DA SILVA 21898775800 30/06/2018

4628403 28.999.543/0001-83 ROBERTA CRISTIANE LUCA FERREIRA 14755325803 30/11/2018

4054520 25.967.575/0001-09 ROGERIO WILSON BORGES 26498759844 31/12/2018

4053397 25.683.187/0001-04 ROMULO ANGELO FAGOTTO 32562805879 31/12/2018

4208978 26.809.639/0001-06 RONALDO APRIGIO DOS SANTOS 28040585813 31/10/2018

3443299 23.015.177/0001-67 RUDINEI RODRIGUES DE MATTOS 83616233020 31/12/2018

1857193 12.925.642/0001-80 SABRINA ALVES RAMALHO 40277543878 30/09/2018

1998404 14.040.445/0001-00 SERGIO LUIS LAZARIN 72006986872 31/10/2018

3708667 23.440.822/0001-99 SERGIO LUIZ REGOLIN 01700765809 31/12/2018

3872742 24.419.989/0001-30 SOELI ROMAO 08649792820 31/10/2018

4662938 29.196.894/0001-19 TAMIRYS FERNANDA PITTA 36239538817 31/10/2018

4495268 28.318.721/0001-63 TANIA PINHEIRO GASPAR 27106712809 31/12/2018

4238427 26.959.646/0001-94 TATIANA CARDOSO DAMASCENO 22494240808 31/08/2018

2687658 18.237.771/0001-62 TEFNES SILAS NUNES VALIM 37499889866 31/12/2018

2189399 15.743.661/0001-84 THAISS NEVES 32645504825 31/10/2018

4427300 27.981.449/0001-34 THAYS CRISTINA PERUCCI MARQUES 39160039841 31/07/2018

2168758 15.352.356/0001-61 THIAGO RAMALHO 33453265823 30/09/2018

4600827 19.113.136/0001-36 TIAGO CINTRA MAUSCHI 32359615858 30/04/2018

4296826 27.263.207/0001-05 VALDEIR CARVALHO RODRIGUES 29320962812 31/12/2018

4336151 27.456.747/0001-05 VALDENICE NUNES DE FREITAS 20451106806 31/12/2018

4657667 29.193.016/0001-40 VALDIR ESTEVAM 00709391870 31/08/2018

1891170 12.990.790/0001-89 VANTUIL ALVES RODRIGUES 28795619810 30/09/2018

3721345 23.497.074/0001-80 VICTOR VIDIRI SCABELLO 23690832802 30/11/2018

4174690 26.653.310/0001-07 WUELLINTHON CELSO DOS SANTOS 41335214801 30/11/2018
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TERMO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL - MEI 

Consoante ao disposto no § 8º do artigo 18-A da Lei Complementar Federal nº 
123/2006, fi cam os Microempreendedores Individual - MEI abaixo identifi cados, no-
tifi cados, na forma do artigo 21, inciso VI, artigo 22, inciso III, e artigo 23, parágrafo 
único da Lei Municipal nº 13.104/2007, do seu desenquadramento de ofício da siste-
mática de recolhimento na condição de Microempreendedor Individual - MEI,  com 
efeito à data de início de atividade,  conforme § 7º, inciso IV, "b" do artigo 18-A da 
Lei Complementar nº 123/2006, por incorrer na seguinte situação:
Falta de comunicação do desenquadramento obrigatório do Microempreendedor Indi-
vidual - MEI, por ter ultrapassado no ano calendário do início da atividade, o limite 
proporcional da receita bruta prevista no § 2º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 
123/2006 em c/c o 91 da Resolução CGSN nº 94/2011,  em mais de 20%, de acordo 
com Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas emitidas pelo MEI no ano calendário 
de início da atividade. 
O Microempreendedor Individual - MEI desenquadrado passará o recolher os tributos 
devidos pela regra geral do Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional, a partir da data de início dos efeitos do seu desenquadramento, conforme 
§ 9º** do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123/2006, fi cando ainda obrigado as 
demais obrigações acessórias previstas na referida lei e no artigo 57 da Resolução 
CGSN nº 94/2011.
Consoante artigo 39 da Lei Complementar nº 123/2006 c/c artigo 108 da Resolução 
CGSN nº 94/2011, eventual impugnação deste Termo de Desenquadramento deverá 
ser protocolada no prazo de 30 (trinta) dias, contados de acordo com inciso III do 
artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei municipal nº 13.104/2007, por meio do 
Requerimento Único instituído pela Instrução Normativa DRM /SMF nº 01/2009 e 
disponibilizado na internet na página de tributos - ISSQN da Prefeitura Municipal de 
Campinas - site www.campinas.sp.gov.br
** Deverá recolher através do documento único de arrecadação (PGDAS-D), previsto 
na LC 123/2006, em especial os artigos 21 desta, e 38 a 45 da Resolução 140/2018.
INSCRI-

ÇÃO 
MUNICI-

PAL
CNPJ NOME EMPRESARIAL

DATA DO 
DESEN-

QUADRA-
MENTO

4279980 27.174.183/0001-18 ADRIANA FERREIRA 73939633615 22/02/2017

4455932 28.109.525/0001-89 ANDRE CEMOLINI COSTA 37551089845 05/07/2017

4454197 27.558.869/0001-02 ANDRE DOS SANTOS BANCHI 34739264854 19/04/2017

4278895 27.153.813/0001-78 ARIANE CRISTINA SOLDATE MATIAS DA COSTA 32442310805 20/02/2017

4250826 27.026.983/0001-91 BARBARA DE SOUZA CATAPATI 36373202828 03/02/2017

4248872 26.995.810/0001-19 BIANCA BRESSAN PEIXOTO 22506421840 31/01/2017

4516087 28.425.880/0001-67 BRUNA CRISTINA DA SILVA 36725810896 15/08/2017

4336232 27.457.586/0001-74 CESAR SUZUKI ARAUJO 24734014892 04/04/2017

4316517 27.359.241/0001-88 CICERO GARCIA DE MELO 53956397800 22/03/2017

4443870 28.001.799/0001-50 DEBORA DINIZ EHRHARDT BUENO 22624077898 20/06/2017

4258916 27.061.952/0001-71 DEMYR DUARTE DIAS NETTO 28510122822 08/02/2017

4348648 27.523.807/0001-65 DIEGO MENDES DA ROCHA 23049116846 12/04/2017

4268695 27.106.515/0001-27 EDIVAR SCIPIONATO JUNIOR ME 14/02/2017

4327810 27.428.336/0001-06 FRANCISCO ODINEI VIEIRA 71023054868 30/03/2017

4230078 26.920.718/0001-90 GABRIELLA CERONI COELHO 22268300811 20/01/2017

4348036 27.512.621/0001-00 GERALDO DA SILVA PIMENTEL 69562520820 11/04/2017

4328094 27.432.416/0001-35 GUILHERME DO AMARAL HARTUNG ME 31/03/2017

4315383 27.338.549/0001-47 LARA FERNANDES BONIN 34241084800 20/03/2017

4285190 27.201.030/0001-12 LUCIANA MARIA SACHETTO PEDRO RAGASI 17892668829 01/03/2017

4238583 26.964.271/0001-50 MARCIO MEIRA BASILIO 02178319904 26/01/2017

4383613 27.694.913/0001-01 MARIA INES SANTANA 21839908807 10/05/2017

4363264 27.621.097/0001-06 MARIA IZABEL PEREIRA 23442722837 28/04/2017

4296508 27.258.498/0001-43 MARTA DA SILVA VIEIRA 33017729869 08/03/2017

4384377 27.708.672/0001-02 NERIO RIBEIRO DE NOVAIS 25975529859 11/05/2017
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4425723 27.953.998/0001-03 RUBENS GAIOTTI 96175702891 13/06/2017

4286278 27.216.575/0001-00 SERGIO ASSUNCAO DE OLIVEIRA - ME 03/03/2017

4454790 28.089.629/0001-79 SILVETE DO NASCIMENTO MATOS DA SILVA 94077827434 03/07/2017
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 TERMO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL - MEI 

Consoante ao disposto no § 8º do artigo 18-A da Lei Complementar Federal nº 
123/2006, fi cam os Microempreendedores Individual - MEI abaixo identifi cados, no-
tifi cados, na forma do artigo 21, inciso IV, artigo 22, inciso III, e artigo 23, parágrafo 
único, da Lei Municipal nº 13.104/2007, do seu desenquadramento de ofício da sis-
temática de recolhimento na condição de Microempreendedor Individual - MEI, com 
efeito a  partir de 01/01/2017 , conforme § 7º, inciso III, "b", do artigo 18-A da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, por incorrer na seguinte situação:
Falta de comunicação do desenquadramento obrigatório do Microempreendedor In-
dividual - MEI  por ter ultrapassado em mais de 20%, no ano calendário de 2017 , 
o limite da receita bruta prevista no § 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 
123/2006, c / c o 91 da Resolução CGSN nº 94/2011, de acordo com Notas Fiscais de 
Serviços Eletrônicas emitidas pelo MEI no ano calendário 2017.
O Microempreendedor Individual - MEI desenquadrado passará o recolher os tributos 
devidos pela regra geral do Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional, a partir da data de início dos efeitos do seu desenquadramento, confor-
me § 9º** do artigo 18-A da Lei Complementar Federal nº 123/2006, fi cando ainda 
obrigado as demais obrigações acessórias previstas na referida lei e no artigo 57 da 
Resolução CGSN nº 94/2011.
Consoante artigo 39 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c artigo 108 da Re-
solução CGSN nº 94/2011, eventual impugnação deste Termo de Desenquadramento 
deverá ser protocolada no prazo de 30 (trinta) dias, contados de acordo com inciso III 
do artigo 22 e artigo 23, parágrafo único, da Lei Municipal nº 13.104/2007, por meio 
do  Requerimento Único  instituído pela Instrução Normativa DRM/SMF nº 01/2009 
e disponibilizado na internet na página de tributos - ISSQN da Prefeitura Municipal de 
Campinas - site www.campinas.sp.gov.br
** Deverá recolher através do documento único de arrecadação (PGDAS-D), previsto 
na LC 123/2006, em especial os artigos 21 desta, e 38 a 45 da Resolução 140/2018.
INSCRI-

ÇÃO 
MUNICI-

PAL
CNPJ NOME EMPRESARIAL

DATA FATO 
MOTIVA-

DOR

3722350 23.514.985/0001-79 A D DA SILVA SERVICOS 31/10/2017

1937634 13.655.108/0001-64 ADAO APARECIDO NUNES DE FREITAS 52890805972 31/12/2017

3796345 23.947.142/0001-66 ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS 28796544830 30/11/2017

3107078 20.970.393/0001-73 ADEMIR LACERDA DOS SANTOS 22298003882 31/07/2017

3058700 20.656.438/0001-30 ADENILTON JOSE DOS SANTOS 10123411602 30/11/2017

4062256 26.004.878/0001-99 ALEX DOS SANTOS BORGES 40622046810 30/06/2017

4155742 26.548.288/0001-27 ALEXANDRE DA SILVA SANDES 26755279803 30/11/2017

1885170 13.186.222/0001-92 ALEXANDRE TOME LEANDRO 21047318873 30/09/2017

2741946 18.579.163/0001-36 ANDRE ALVES DA SILVA 28890525835 31/12/2017

3901920 24.601.249/0001-10 ANDRE RICARDO BARBOSA PINHO 62778110291 31/10/2017

4102053 26.266.706/0001-93 ANTONIO CARLOS DA SILVA 01693960885 30/06/2017

4396626 24.786.309/0001-17 ANTONIO RICARDO BREJON 35319967896 31/12/2017

4142489 26.478.873/0001-06 AVELINO ZAMBIASI 76715795800 31/12/2017

4174542 26.650.686/0001-50 BENEDITO LUIZ FERNANDES 55400132804 30/11/2017

3287378 21.960.223/0001-70 BIANCA BERNARDES FIORE ESTETICA 31/12/2017

2694018 18.270.646/0001-54 BRAIDIONARA APARECIDA VILLA 39050109845 31/10/2017

3150356 21.248.345/0001-39 BRENO CAPPUCCIO DA SILVEIRA 36878426812 30/09/2017

4107624 26.282.447/0001-94 BRUNO PRADO DE SOUZA 34607249866 31/10/2017

3714241 23.476.034/0001-52 CASSIA BONETTO 38676473803 30/11/2017

4078632 26.126.670/0001-42 CASSIO CESAR JUSTINO DOMINGOS 16772041844 31/12/2017

4156714 26.564.631/0001-27 CATARINA PAREDES FALSARELLA LEAO 34706237831 30/06/2017

3844960 24.230.828/0001-02 CESAR AUGUSTO MACIOR BORSUKA 31/08/2017

3969169 25.010.494/0001-16 CHARLES WILLIAN GERALDO DE CAMPOS 46253677861 30/09/2017

2834626 19.159.809/0001-99 CIBELE FERNANDA TOLEDO DOS REIS 34235637886 30/11/2017

4180780 26.692.800/0001-04 CLOVIS GOMES DA SILVA 16356264802 31/03/2017

2822946 18.790.953/0001-66 CTI ENGENHARIA DIGITAL LTDA - ME 31/12/2017

4133668 26.415.692/0001-22 DANIEL KASCHEL MARTINS 22030803880 30/11/2017

2085518 14.670.821/0001-40 DANIEL VASSOLER 32730393889 30/11/2017

2479230 16.904.703/0001-84 DAVINO RAMOS DA SILVA 13081307830 30/11/2017

3244059 21.702.230/0001-72 DENISE DA SILVA FIORINI 36672531840 31/12/2017

3363180 22.489.859/0001-49 DIEGO SILLAS CANCIO DIAS 33449288806 30/06/2017

3255425 21.788.454/0001-49 DIOGO RODRIGUES HERNANDES 39014952821 30/09/2017

1759566 11.952.323/0001-00 DURVALINO PEREIRA OLIVEIRA 05918764852 31/12/2017

2449110 16.741.414/0001-01 EDER DA SILVA DOMINGOS BINATI 34879283886 30/06/2017

3870642 24.376.088/0001-09 EDMILSON DAMIAO 05196785833 31/07/2017

3759393 23.722.265/0001-07 EDSON VITORINO DE SOUZA 32297983840 31/08/2017

3784797 23.887.916/0001-00 EDUARDO LINS OLIVEIRA 22426554851 31/08/2017

2148641 15.422.218/0001-01 EDUARDO NOGUEIRA SANTOS 10805105832 30/09/2017

4149602 26.502.027/0001-76 ELAINE PELEGRINI 22662463805 31/12/2017

3785394 23.898.838/0001-40 ELISANGELA APARECIDA SERAFIM MARCON 29726046874 30/06/2017

3099890 20.905.149/0001-27 ELIVELTON GOBATTO COELHO 25111404899 31/08/2017

2963086 20.003.881/0001-01 EMERSON DO CARMO RIBEIRO 26200571830 30/11/2017

4018001 25.298.388/0001-80 ERIVAN ROCHA SOARES 87223155353 31/12/2017

4037715 25.247.504/0001-31 EUDES BATISTA RIBEIRO JUNIOR 34689669899 31/05/2017

2898411 19.583.805/0001-33 EZEQUIAS DA SILVA BATISTA 27248588830 31/12/2017

3457630 23.087.816/0001-08 FABIANO BARROS DOS SANTOS 13432546807 31/12/2017

3929566 24.760.372/0001-84 FABIO JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 31/08/2017

3752461 23.676.381/0001-29 FABIO LUIS RODRIGUES JUDICE 21846116899 31/08/2017

2236702 16.641.215/0001-21 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE 34709090831 31/08/2017

4086678 26.179.664/0001-53 FABIO MOURA RODRIGUES DA SILVA 49462351830 31/05/2017

3976190 25.036.703/0001-09 FABIOLA APARECIDA MARGIOTTO PEREIRA 27187355890 30/11/2017

3405133 22.747.864/0001-04 FELIPE DE CAMPOS JOAO 42319848835 30/06/2017

3791238 23.912.083/0001-90 FELIPE JARDIM SOARES SEIXAS 35940945880 30/09/2017

4165730 26.609.797/0001-12 FERNANDA BRAVO GOMES 33292792819 31/12/2017

3746739 23.645.389/0001-28 FERNANDO ANTONIO MOMBERG 27765346806 31/12/2017

4187482 26.724.998/0001-60 FERNANDO DA SILVA MONTEIRO 25955851852 31/10/2017

3406857 22.781.030/0001-15 FRANCIELLE ALVES NOGUEIRA BRAGA 36777806830 31/12/2017

3308693 22.130.531/0001-31 FRANK ALVES DA SILVA 31/07/2017

2643790 17.954.681/0001-20 FRANSVAGNER ALVES DE SOUZA 29008567873 30/11/2017

3480143 23.248.603/0001-02 GABRIEL DE OLIVEIRA JUNQUEIRA DE ARAUJO 08979892608 30/11/2017

3465012 23.128.231/0001-80 GABRIEL SARTORI APARICIO 32646894805 31/12/2017

4173228 26.626.518/0001-29 GABRIELA MARTINS LOPES - ME 30/09/2017

1894757 13.254.437/0001-01 GELSON BORGES 01756742995 30/11/2017

3173283 21.412.191/0001-79 GENIVALDO JANUARIO DOS SANTOS 27841452802 30/11/2017

2572079 17.445.840/0001-60 GISLAINE APARECIDA DE LIMA 35477891840 31/12/2017

1994158 11.785.332/0001-45 GIVANILDO VIEIRA BRITO 93264380153 30/11/2017

3296881 22.050.809/0001-60 GRASIANE DE SOUZA ALVES 36702070829 31/07/2017

4116836 26.330.958/0001-34 GUSTAVO MENEGUINE DALTOE 29620028899 30/11/2017

4100026 26.235.505/0001-29 HENRIQUE FERNANDES FRANCO 30283648830 31/08/2017

3398277 22.724.210/0001-65 HENRIQUE FIGUEIREDO NUNES 32295789885 31/12/2017

1143620 07.759.275/0001-52 J. B. PINTO TRANSPORTES - ME 31/03/2017

3279596 21.928.552/0001-34 JARBAS DE BRITO JUNIOR 04422720651 31/12/2017

2639033 17.913.022/0001-45 JEFFERSON PADOVANI PIEROZZI 18436852800 31/08/2017

3128660 21.102.192/0001-17 JEFFERSON PEREIRA SOARES 34232160850 30/09/2017

3218392 21.581.540/0001-86 JESSIKA LOPES MELONI DOS SANTOS 31792474873 30/11/2017

2794969 18.916.014/0001-15 JKR SILVA TELEFONIA E SEGURANCA-ME 30/11/2017

3930394 24.774.173/0001-25 JOAO DE OLIVEIRA FREITAS 00564067890 30/04/2017

2625806 17.824.790/0001-22 JOAO GRACIANO NETO 02451888865 31/10/2017

2603578 17.661.564/0001-78 JOAO LUIS FREITAS DE OLIVEIRA 30/11/2017

3857069 24.315.702/0001-22 JORGE LUIS FODRA - ME 30/11/2017

3791190 23.911.409/0001-65 JOSE RIBAMAR PIRES BARBOSA 17806763368 31/12/2017

2830043 19.131.312/0001-62 JOSEANA CRISTINA DE MORAES 32218641836 31/07/2017

3058778 20.657.165/0001-48 JUCARA SOUZA DE FREITAS 41158112858 30/11/2017

4126084 26.372.758/0001-44 JULIANO GUIZZO BENTO 35766513810 31/05/2017

4107470 26.279.746/0001-70 KAYQUE APARECIDO SOUSA DA SILVA 42553621817 31/05/2017

3152030 21.217.756/0001-67 KORTON SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI 30/11/2017

3434834 22.967.874/0001-55 LAIS FERNANDA CRESPO 34726208896 31/12/2017

4107489 26.279.832/0001-82 LEANDRO DOS SANTOS SILVA 23181879835 31/07/2017

3792692 23.935.152/0001-81 LEISLI MAGALHAES BOLDRIN 13311673883 31/10/2017

2603250 17.653.491/0001-72 LEONARDO FRANCA MARQUES 34135380808 31/12/2017

2625644 17.817.852/0001-79 LEONARDO LIMA DA MATA 37084444858 30/09/2017

3908658 24.643.021/0001-93 LEONARDO VELARDI DE AGUIAR 21710951800 31/10/2017

3792706 23.935.325/0001-61 LILIAN FERREIRA DA SILVA 32006137859 30/09/2017

1701967 11.079.328/0001-61 LISIANE GONCALVES MELO DE CASTRO SANTIAGO 31/10/2017

3449033 22.659.419/0001-92 LIVIA ALUISI CUCATTO 33070144802 31/12/2017

2694000 18.270.400/0001-82 LUCAS VILLELA DA SILVA 44492152814 31/10/2017

2200058 15.834.307/0001-65 LUIS CLAUDIO FERREIRA 37711015810 30/11/2017

3267970 20.885.574/0001-00 MAICON APARECIDO DOS SANTOS ZANETTE 33499800829 31/07/2017

4086813 26.182.810/0001-08 MAITHE MEDEIROS 22274224838 31/10/2017

2834090 19.149.076/0001-01 MARCELO DE OLIVEIRA ORTIZ 21913690814 31/10/2017

2798441 18.933.076/0001-35 MARCELO VITORINO DE SOUZA 21592424899 31/12/2017

3233618 21.655.072/0001-47 MARCIA ALICE SATTE DA SILVA 12035302854 31/12/2017

3309550 22.147.550/0001-70 MARCIO ABRANCHES PIRES 26869032874 30/11/2017

3931757 24.799.653/0001-40 MARCO ANTONIO MACIEL SOUZA 06859374888 31/12/2017

2752964 11.052.948/0001-07 MARCOS DAVID DELABIO 30/09/2017

1862162 12.486.591/0001-38 MARIA APARECIDA DA SILVA 10221429840 31/07/2017

4030524 25.330.896/0001-06 MARIA DE JESUS ALVES PASSARELLA 28317829880 31/10/2017

3930882 24.784.627/0001-49 MARIA FERNANDA FERNANDEZ CASTRO CABALEIRO 
41314249835 30/09/2017

2102943 14.976.824/0001-06 MARIANA CRUZ SILVA 37914412805 31/12/2017

4135580 26.446.157/0001-39 MARTA DE SOUSA GOMES 26609103836 30/09/2017

1763008 11.961.561/0001-73 MAURICIO BAZZETTO 09744146893 30/09/2017

3013820 20.313.601/0001-61 MICAIL PIONTE BRAGA LIMA 40016713877 31/12/2017

2823462 19.016.397/0001-38 MOACIR XAVIER DE CAMARGO JUNIOR 01585504807 31/10/2017

3238954 21.687.125/0001-01 NEIDE FRANCISCO DE ALMEIDA 15849495894 31/07/2017

3828190 24.137.801/0001-61 OSMAR LAURINTINO BARBOSA 07836926842 31/12/2017

2785005 18.833.573/0001-61 PATRICIA HANSEN 26036873875 31/10/2017

4109406 26.308.862/0001-70 PATRICIA R. S. MARCAL 30/09/2017

3113710 20.995.642/0001-85 PATRICIA RUZENE 36901737874 30/11/2017

4246756 23.520.565/0001-03 PAULO FABRICIO RIBEIRO VIEIRA DA SILVA 05159809783 30/06/2017

4135199 26.441.684/0001-50 PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA 42524174816 30/04/2017

3233030 21.643.742/0001-05 RAFAEL DAS NEVES QUELLE 40313009805 31/12/2017

3474224 23.205.356/0001-67 RAIMUNDO NONATO SOUZA COSTA 86176978149 30/06/2017

3410528 22.822.929/0001-39 RANGEL COSTA LAGE 06218712656 30/11/2017

2193973 15.783.480/0001-81 REBECA BRAIT SILVA LADEIRA 39383489847 31/07/2017

4266943 24.593.564/0001-43 RENAN OLIVEIRA DA SILVA 43046066899 30/11/2017

2904616 19.610.752/0001-00 RENATO DA SILVA LIMA 39602239867 30/09/2017

3988236 25.111.686/0001-19 RICARDO DONIZETE DO PRADO 17192027880 31/08/2017

3000109 20.186.358/0001-68 ROBSON GUIMARAES DIAS DA SILVA 22333772816 31/12/2017

3838250 24.214.391/0001-05 RODRIGO AUGUSTO DE ARRUDA 30677729898 30/11/2017

3296393 22.040.953/0001-16 RODRIGO JOSE RODRIGUES 03400954900 31/12/2017

2729601 18.492.141/0001-34 RODRIGO ZAMBIASI 28161150893 31/12/2017
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4054156 25.961.899/0001-30 RONALDO DO AMARAL 02472659857 31/08/2017

3977242 25.058.358/0001-04 ROSANGELA DE SOUZA LOPES CLIMATIZACAO E REFRIGE-
RACAO - ME 30/11/2017

1876813 13.135.597/0001-23 SANDRA GORETTE DOS SANTOS 38249472187 31/12/2017

3708667 23.440.822/0001-99 SERGIO LUIZ REGOLIN 01700765809 31/10/2017

3893413 24.541.359/0001-34 STEFANIE MAYARA DA SILVA 41878913824 30/06/2017

4117433 26.338.666/0001-48 STEFANO AUGUSTO MANZOLLI 40232396825 31/10/2017

2631164 17.849.907/0001-22 THIAGO COSTA ARANTE 40543647803 31/10/2017

2708353 18.380.772/0001-61 THIAGO DE SOUZA 28169374880 31/12/2017

2714922 18.395.922/0001-00 TIAGO CARVALHO SANS 35039208898 28/02/2017

4163001 26.570.633/0001-29 TOMAS JORDAO MACUL 43044458803 30/11/2017

2786192 18.859.675/0001-56 VALDECIR DONIZETH DEBROI FERREIRA 01703144805 31/12/2017

3128229 21.094.078/0001-92 VALDOMIRO EUGENIO DA SILVA 00565818821 31/10/2017

3389120 22.644.800/0001-88 VALTER JOSE DA SILVA 25303366871 31/05/2017

4063732 26.028.169/0001-43 VANDER RAMAGNOLI 38680658812 31/12/2017

3721345 23.497.074/0001-80 VICTOR VIDIRI SCABELLO 23690832802 31/12/2017

2091895 14.938.192/0001-96 VILSON ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 22666599876 31/12/2017

3863948 24.337.908/0001-53 VINICIUS GIOVANNI CAVALCANTE AFFONSO 43021898866 30/11/2017

3398560 22.728.714/0001-53 WALDIR GARCIA 60336617887 31/08/2017

4174690 26.653.310/0001-07 WUELLINTHON CELSO DOS SANTOS 41335214801 31/12/2017
 

 CESAR C. DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM- Coordenador da CSCM/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA   

  Protocolo: 2018/3/210
Interessada: Congregação Cristã no Brasil
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - Construção Civil - Guia 029147/2018 
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, nos artigos 1º e 4º da Instrução 
Normativa DRM/SMF 004/2018, e nos elementos do protocolado,  indefiro  a impug-
nação e mantenho na íntegra o lançamento do ISSQN sobre serviços de construção 
civil notifi cado sob nº  029147/2018 , tendo em vista que foi efetuado em conformidade 
com o disposto nos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN, 22, § 3º, e 30, I, "b" da Lei 
Municipal 12.392/05, e não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito que 
justifi quem sua retifi cação ou anulação. 

 BRUNO CÉSAR PEREIRA LANGONI 
 AFTM - Coordenador da CSFM/DRM/SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS   
  PROTOCOLADO N°2018/03/07389
INTERESSADO: OBCAMP EDUCAÇÃO LTDA.
AIIM N°: 003404, lavrado em 17.12.2018
  ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO. 
Com base nos elementos do protocolado,  indefiro  as razões de impugnação, com fun-
damento no artigo 145, I, da Lei 5.172/66-CTN, mantendo íntegro na forma em que 
foi lavrado o  AIIM 003404/2018,  tendo em vista que na sua lavratura foram observa-
das as disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei Municipal 
nº 13.104/07 e não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem 
retifi cações ou a anulação do AIIM impugnado.
 PROTOCOLADO N°2018/03/07390
INTERESSADO: OBCAMP EDUCAÇÃO LTDA.
AIIM N°: 007178, lavrado em 17.12.2018
  ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO. 
Com base nos elementos do protocolado,  indefiro as razões de impugnação, com fun-
damento no artigo 145, I, da Lei 5.172/66-CTN, mantendo íntegro na forma em que 
foi lavrado o  AIIM 007178/2018  tendo em vista que na sua lavratura foram observa-
das as disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei Municipal 
nº 13.104/07 e não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem 
retifi cações ou a anulação do AIIM impugnado. 
 PROTOCOLADO N°2018/03/07391
INTERESSADO: OBCAMP EDUCAÇÃO LTDA.
AIIM N°: 003401, lavrado em 17.12.2018
  ASSUNTO: CONTRARRAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. 
Com base nos elementos do protocolado,  indefiro as razões de impugnação, com fun-
damento no artigo 145, I, da Lei 5.172/66-CTN, mantendo íntegro na forma em que 
foi lavrado o  AIIM 003401/2018  tendo em vista que na sua lavratura foram observa-
das as disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei Municipal 
nº 13.104/07 e não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem 
retifi cações ou a anulação do AIIM impugnado. 
 PROTOCOLADO N°2018/03/07392
INTERESSADO: OBCAMP EDUCAÇÃO LTDA.
AIIM N°: 003402, lavrado em 17.12.2018
  ASSUNTO: CONTRARRAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. 
Com base nos elementos do protocolado,  indefiro  as razões de impugnação, com fun-
damento no artigo 145, I, da Lei 5.172/66-CTN, mantendo íntegro na forma em que 
foi lavrado o  AIIM 003402/2018  tendo em vista que na sua lavratura foram observa-
das as disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei Municipal 
nº 13.104/07 e não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem 
retifi cações ou a anulação do AIIM impugnado. 
 PROTOCOLADO N°2018/03/07393
INTERESSADO: OBCAMP EDUCAÇÃO LTDA.
AIIM N°: 007177, lavrado em 17.12.2018
  ASSUNTO: CONTRARRAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 
Com base nos elementos do protocolado,  indefiro  as razões de impugnação, com fun-
damento no artigo 145, I, da Lei 5.172/66-CTN, mantendo íntegro na forma em que 
foi lavrado o  AIIM 007177/2018  tendo em vista que na sua lavratura foram observa-
das as disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei Municipal 
nº 13.104/07 e não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem 
retifi cações ou a anulação do AIIM impugnado. 
 PROTOCOLADO N°2018/03/07394
INTERESSADO: OBCAMP EDUCAÇÃO LTDA.
AIIM N°: 003403, lavrado em 17.12.2018 
  ASSUNTO: CONTRARRAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 
Com base nos elementos do protocolado,  indefiro as razões de impugnação, com fun-
damento no artigo 145, I, da Lei 5.172/66-CTN, mantendo íntegro na forma em que 
foi lavrado o  AIIM 003403/2018  tendo em vista que na sua lavratura foram observa-
das as disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei Municipal 

nº 13.104/07 e não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem 
retifi cações ou a anulação do AIIM impugnado. 
 

 SARHA C. D. DOS REIS ALMEIDA RENZO 
 Diretora do Departamento de Receitas Mobiliárias - DRM/SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS   
  Protocolo: 2017/3/1564(principal)
Impugnação: Protocolo 2017/3/10340
Interessado: Alexandre de Azevedo Palmeira Filho
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 003126/2017
 Com base nos elementos do protocolado  indefiro  a impugnação e mantenho o  AIIM 
003126/2017  na integra, tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as disposi-
ções dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e não foram 
apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação ou anulação.
 Protocolo: 2017/3/12927(principal)
Impugnação: Protocolo 2018/3/139
Interessada: Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - 
SOFTEX 
 Assunto:  Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 003263/2017 
Com base nos elementos do protocolado  indefiro  a impugnação e mantenho o  AIIM 
003263/2017  na íntegra, tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as disposi-
ções dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e não foram 
apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação ou anulação.
 Protocolo: 2017/3/12928(principal)
Impugnação: Protocolo 2018/3/132
Interessada: Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - 
SOFTEX
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 006937/2017
 Com base nos elementos do protocolado  indefiro  a impugnação e mantenho o  AIIM 
006937/2017  na íntegra, tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as disposi-
ções dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e não foram 
apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação ou anulação.
 

 SARHA C. D. DOS REIS ALMEIDA RENZO 
 Diretora do Departamento de Receitas Mobiliárias - DRM/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS   
  Protocolo: 2016/03/00989 (principal)
Impugnação: Protocolo 2016/03/11550
Interessada: LOCALIZA RENT A CAR S/A
  Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 002888/2016 
Com base nos elementos do protocolado, indefi ro a impugnação e  mantenho o AIIM 
002888/2016  na íntegra, tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as disposi-
ções dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e não foram 
apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação ou anulação.
 Protocolo: 2016/03/00990 (principal)
Impugnação: Protocolo 2016/03/11563
Interessada: LOCALIZA RENT A CAR S/A
  Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 003073/2016 
Com base nos elementos do protocolado, indefi ro a impugnação e  mantenho o AIIM 
003073/2016  na íntegra, tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as disposi-
ções dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e não foram 
apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação ou anulação.
 Protocolo: 2016/03/00991 (principal)
Impugnação: Protocolo 2016/03/11555
Interessada: LOCALIZA RENT A CAR S/A
  Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 002895/2016 
Com base nos elementos do protocolado, indefi ro a impugnação e  mantenho o AIIM 
002895/2016  na íntegra, tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as disposi-
ções dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e não foram 
apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação ou anulação.
 Protocolo: 2016/03/00992 (principal)
Impugnação: Protocolo 2016/03/11560
Interessada: LOCALIZA RENT A CAR S/A
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 003139/2016 
Com base nos elementos do protocolado, indefi ro a impugnação e  mantenho o AIIM 
003139/2016  na íntegra, tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as disposi-
ções dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e não foram 
apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação ou anulação.
 Protocolo: 2016/03/00994 (principal)
Impugnação: Protocolo 2016/03/11564
Interessada: LOCALIZA RENT A CAR S/A
  Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 003114/2016 
Com base nos elementos do protocolado, indefi ro a impugnação e  mantenho o AIIM 
003114/2016  na íntegra, tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as disposi-
ções dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e não foram 
apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação ou anulação.
 Protocolo: 2016/03/00996 (principal)
Impugnação: Protocolo 2016/03/11559
Interessada: LOCALIZA RENT A CAR S/A
  Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 003127/2016 
Com base nos elementos do protocolado, indefi ro a impugnação e  mantenho o AIIM 
003127/2016  na íntegra, tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as disposi-
ções dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e não foram 
apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação ou anulação.
 Protocolo: 2016/03/00998 (principal)
Impugnação: Protocolo 2016/03/11562
Interessada: LOCALIZA RENT A CAR S/A
  Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 003075/2016 
Com base nos elementos do protocolado, indefi ro a impugnação e  mantenho o AIIM 
003075/2016  na íntegra, tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as disposi-
ções dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e não foram 
apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação ou anulação. 

 SARHA C. D. DOS REIS ALMEIDA RENZO 
 Diretora do Departamento de Receitas Mobiliárias - DRM/SMF 

  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS   
  Protocolo: 2016/3/985 (principal)
Impugnação: Protocolo 2016/3/11498
Interessada: Yago & Gomes Ltda. EPP
  Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 003128/2016 
Com base nos elementos do protocolado,  indefiro  a impugnação e mantenho na ín-
tegra o  AIIM 003128/2016,  tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as 
disposições dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN, e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e 
não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação 
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ou anulação. O pedido de suspensão dos efeitos do Termo de Exclusão do Simples 
Nacional deve ser objeto de expediente específi co e autônomo.
 Protocolo: 2016/3/986 (principal)
Impugnação: Protocolo 2016/3/11500
Interessada: Yago & Gomes Ltda. EPP
  Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 003151/2016 
Com base nos elementos do protocolado,  indefiro  a impugnação e mantenho na ín-
tegra o  AIIM 003151/2016,  tendo em vista que na sua lavratura foram observadas as 
disposições dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e 31 da Lei Municipal 13.104/07, e 
não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem sua retifi cação 
ou anulação. O pedido de suspensão dos efeitos do Termo de Exclusão do Simples 
Nacional deve ser objeto de expediente específi co e autônomo.
 Protocolo: 2016/3/987 (principal) 
Impugnação: Protocolo 2016/3/11499
Interessada: Yago & Gomes Ltda. EPP
Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - AIIM 003149/2016
 Com base nos elementos do protocolado,  indefiro  a impugnação e mantenho na ín-
tegra o  AIIM 003149/2016,  tendo em vista que na sua lavratura foram observadas 
as disposições dos artigos 142 da Lei 5.172/66-CTN e artigo 31 da Lei Municipal 
13.104/07, e não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito que justifi quem 
sua retifi cação ou anulação. O pedido de suspensão dos efeitos do Termo de Exclusão 
do Simples Nacional deve ser objeto de expediente específi co e autônomo.
 Protocolado Principal: 2018/03/00406
Interessado: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
  Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Acessório nº 007082/2018 
Com base nos elementos do protocolado,  defiro parcialmente  a impugnação, retifi -
cando o  AIIM nº 007082/2018  para excluir os fatos geradores referentes aos serviços 
de bilhetagem, conforme previsão da Instrução Normativa DRM/SMF nº 003/2009, 
bem como os fatos geradores referentes a serviços subsidiados ocorridos no período 
de 05/2013 a 10/2013, em decorrência de decadência tributária, nos termos do artigo 
150, § 4º do Código Tributário Nacional, passando o crédito tributário de  26.430,0000 
UFIC  para  750,0000 UFIC . Recorro de ofício à Junta de Recursos Tributários (JRT), 
nos termos do artigo 74 da Lei Municipal 13.104/07.
 Protocolado Principal: 2017/03/10708
Interessado: MADRID SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EMPRESARIAIS 
LTDA EPP
  Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM Acessório nº 005678/2017 
Com base nos elementos do protocolado,  indefiro  a impugnação e decido pela manu-
tenção integral do  AIIM nº 005678/2017 , tendo em vista que na sua lavratura foram 
observadas as disposições do artigo 31 da Lei Municipal nº 13.104/07 e não foram 
apresentados motivos de fato e/ou direito que justifi quem sua retifi cação ou anulação. 
 

 SARHA C. D. DOS REIS ALMEIDA RENZO 
 Diretora do Departamento de Receitas Mobiliárias - DRM/SMF 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE LACRAÇÃO 
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON 

 O Diretor do Departamento de Controle Urbano - DECON, desta Secretaria da Pre-
feitura Municipal de Campinas, por meio do presente edital, torna público, para to-
dos os efeitos legais, a lavratura do Auto de Lacração em 23/05/2019, referente à 
lacração do estabelecimento CENTRO AUTOMOTIVO PRINCESA LTDA - ME, 
CNPJ 00.014.917/0001-45, situado à Av. Princesa D'Oeste, nº 777 - Jd. Proença, nes-
te município, cujas vias se encontram no protocolo 2015/11/14528, na forma da Lei 
Municipal nº 11.749, de 13 de novembro de 2003, Artigo 1º - Falta de Alvará de Uso. 
O responsável pelo estabelecimento fi ca desde logo ciente de que responderá civil e 
criminalmente pelo rompimento do lacre ou desobediência à Ordem de Lacração, bem 
como lhe será aplicada a multa no valor de 5000 UFICs (R$17.631,00 - Dezessete mil, 
seiscentos e trinta e um reais), de acordo com o Art. 22, inciso V. 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, 
torna pública a presente intimação N.° 1420, lavrada em 15/03/2019, em nome de 
 RAUL RODRIGUES CARDOSO , CPF  419.356.808-38 , referente ao imóvel lo-
calizado à Rua Serra Azul, nº 06 - Jardim Nova Europa, (CÓDIGO CARTOGRÁ-
FICO: 3432.64.75.0293) neste município, cujas vias se encontram no protocolo 
 2019/11/3274 . A intimação corresponde à obrigação constituída na Lei Municipal nº 
11.749/2003, art. 4º, parágrafo 3º que estabelece: Deverá cumprir o horário estabele-
cido no Alvará de Uso nº 04/2019, anexo ao protocolo 2018/11/8988. O prazo para 
cumprimento é imediato a contar desta publicação. Eventual descumprimento ensejará 
a imposição de penalidades e medidas previstas nos citados diplomas legais. 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, torna 
pública a presente intimação N.° 1419, lavrada em 15/03/2019, em nome de  RAUL RO-
DRIGUES CARDOSO , CPF  419.356.808-38 , referente ao imóvel localizado à Rua Serra 
Azul, nº 06 - Jardim Nova Europa, (CÓDIGO CARTOGRÁFICO: 3432.64.75.0293) neste 
município, cujas vias se encontram no protocolo  2019/11/3274 . A intimação corresponde à 
obrigação constituída na Lei Municipal nº 14.011/2011, art. 1º que estabelece: que deverá 
encerrar com a perturbação do sossego público. O prazo para cumprimento é imediato a 
contar desta publicação. Eventual descumprimento ensejará a imposição de penalidades e 
medidas previstas nos citados diplomas legais.
 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, 
torna pública a presente intimação N.° 1325, lavrada em 09/03/2019, em nome de  VI-
NICIUS AUGUSTO MARCUCCI , CPF  229.794.548-50 , referente ao imóvel loca-
lizado à Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, s/n - Cidade Universitária - Barão Geraldo, 

neste município, cujas vias se encontram no protocolo  2015/11/10044 . A intimação 
corresponde à obrigação constituída na Lei Municipal nº 11.749/2003, art. 1º, que es-
tabelece: apresentar o Alvará de Uso para funcionamento. O prazo para cumprimento 
é cinco dias a contar desta publicação. Eventual descumprimento ensejará a imposição 
de penalidades e medidas previstas nos citados diplomas legais.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, 
torna pública a presente intimação N.° 1426, lavrada em 09/03/2019, em nome de 
 VINICIUS AUGUSTO MARCUCCI , CPF  229.794.548-50 , referente ao imóvel 
localizado à Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, s/n - Cidade Universitária - Barão Ge-
raldo, neste município, cujas vias se encontram no protocolo  2015/11/10044 . A inti-
mação corresponde à obrigação constituída na Lei Municipal nº 14.011/2011, art. 1º, 
que estabelece: adotar medidas para encerrar com a poluição sonora / perturbação do 
sossego público. O prazo para cumprimento é imediato a contar desta publicação. 
Eventual descumprimento ensejará a imposição de penalidades e medidas previstas 
nos citados diplomas legais.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, 
torna pública a presente intimação N.° 1427, lavrada em 09/03/2019, em nome de  VI-
NICIUS AUGUSTO MARCUCCI , CPF  229.794.548-50 , referente ao imóvel loca-
lizado à Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, s/n - Cidade Universitária - Barão Geraldo, 
neste município, cujas vias se encontram no protocolo  2015/11/10044 . A intimação 
corresponde à obrigação constituída no Decreto nº 17.858/2013, art. 1º, que estabele-
ce: manter as atividades interrompidas até a efetiva regularização. O prazo para cum-
primento é imediato a contar desta publicação. Eventual descumprimento ensejará a 
imposição de penalidades e medidas previstas nos citados diplomas legais.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO E MULTA 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON 
 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, 
por meio do presente edital, vem notifi car  VINICIUS AUGUSTO MARCUCCI , 
CPF  229.794.548-50 , no logradouro à Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, s/n - Cida-
de Universitária - Barão Geraldo, neste município, do Auto de Infração e Multa nº 
32.780, lavrado em 09/03/2019, cujas vias se encontram no protocolo  2015/11/10044  
por ter infringido a Lei Municipal nº 14.011/2011, art. 1º. A infração aplicada nos 
termos do inciso III, art. 12, da Lei Municipal nº 14.011/2011 corresponde ao valor de 
R$3.526,20 (Três mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos). É facultado ao 
autuado a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 30 (trinta) dias a 
contar da presenta data, sob pena de inscrição do valor não quitado em Dívida Ativa e 
posterior cobrança judicial.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO E MULTA 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO - DECON 
 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, por 
meio do presente edital, vem notifi car  VINICIUS AUGUSTO MARCUCCI , CPF 
 229.794.548-50 , no logradouro à Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, s/n - Cidade Uni-
versitária - Barão Geraldo, neste município, do Auto de Infração e Multa nº 32.781, 
lavrado em 09/03/2019, cujas vias se encontram no protocolo  2015/11/10044  por ter 
infringido a Lei Municipal nº 11.749/2003, art. 1º. A infração aplicada nos termos 
do parágrafo 2º, art. 19, da Lei Municipal nº 11.749/2003 corresponde ao valor de 
R$3.526,20 (Três mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos). É facultado ao 
autuado a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 30 (trinta) dias a 
contar da presenta data, sob pena de inscrição do valor não quitado em Dívida Ativa e 
posterior cobrança judicial.
 

 Campinas, 22 de maio de 2019 
 ENGº. MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO E MULTA 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - DUOS 
 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições vem, 
pelo presente Edital, notifi car Sergio Antonio Bonfa Lourenço, CPF220.858.928-92 
do Auto de Infração e Multa n.º 801, lavrado em 20/05/2019, por ter infringido a Lei 
09/2003, Art. 21, Inciso IV, cujas vias se encontram no protocolo 2015/11/01785. A 
infração aplicada nos termos da Alínea “A”, Art. 161, Lei 09/03 corresponde ao valor 
de R$ 1.234,17 (mil e duzentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos). É facul-
tada aos proprietários a interposição de defesa por escrita. O prazo máximo é de 15 
(quinze) dias a contar da presente data, sob pena de inscrição do valor não quitado em 
Dívida Ativa e posterior cobrança judicial. 

 Campinas, 23 de maio de 2019 
 ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - DUOS 

 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, 
torna pública a presente intimação N.° 21257, lavrada em 23/10/2018 em nome de 
Raquel Ballis Russi, CPF 216.867.058-75, referente ao imóvel localizado à Rua An-
tônio Lapa, 582, Cambuí (CÓD. CARTOGRÁFICO: 3421.53.61.0010.01001) neste 
município, cujas vias se encontram no protocolo 2016/11/13161. A intimação cor-
responde à obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2003, ART. 30, 
estabelecendo-se que deva “requerer o Certifi cado de Conclusão de Obra (CCO)” no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente 
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intimação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados 
diplomas legais. 

 Campinas, 23 de maio de 2019 
 ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 E D I TA L D E N O T I F I C A Ç Ã O D E 
L E VA N TA M E N TO D E A U TO D E E M B A R G O 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - DUOS 
 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições vem, 
pelo presente Edital, tornar público o levantamento do Auto de Embargo N.º 0856, 
sanção esta imposta à obra localizada na Rua Roberto Teixeira dos Santos nº 81, Fa-
zenda Taquaral (CÓD. CARTOGRÁFICO: 3254.62.74.0277), neste município, cujas 
vias encontram-se no protocolo 2018/156/7474, em virtude da emissão do devido Al-
vará de Execução N.º183/2019, comprovando-se assim a legalidade da obra perante a 
PMC, conforme determina a Ordem de Serviço N.º 05/2015. 

 Campinas, 23 de maio de 2019 
 ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO E MULTA 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - DUOS 
 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições vem, 
pelo presente Edital, notifi car CONCIMA INCORPORADORA CONSTRUTORA 
LTDA, CNPJ: 61.373.833/0001-92 do Auto de Infração e Multa n.º 0202, lavrado em 
23/03/2019, por ter infringido a Lei 09/03, Art. 43, cujas vias se encontram no proto-
colo 96/00/27072. A infração aplicada nos termos da Alínea “B”, Art. 167, Alinea B, 
da Lei 09/03 corresponde ao valor de R$ 2.637,24 (Dois mil, Seiscentos e trinta e Sete 
reais e Vinte Quatro centavos). É facultada aos proprietários a interposição de defesa 
por escrita. O prazo máximo é de 10 (Dez) dias a contar da presente data, sob pena de 
inscrição do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial. 

 Campinas, 23 de maio de 2019 
 ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4096
PROTOCOLO: 2019/99/341
PROPRIETÁRIO: GABRIEL FERREIRA FREITAS
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE REFORMA PEQUENA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3433
PROTOCOLO: 2018/99/791
PROPRIETÁRIO: CAMILA SOARES CEZARETTI
DECISÃO: AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4130
PROTOCOLO: 2019/99/347
PROPRIETÁRIO: BRUNO MASCARO
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE REFORMA PEQUENA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3873
PROTOCOLO: 2019/99/259
PROPRIETÁRIO: FELIPE DE CASTRO VEDRONI
DECISÃO: AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3907
PROTOCOLO: 2019/99/208
PROPRIETÁRIO: LEONARDO DE DEUS SILVA
DECISÃO: AGUARDANDO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4038
PROTOCOLO: 2019/99/340
PROPRIETÁRIO: OSVALDO MARIO SOUZA BAGNOLI
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE DEMOLIÇÃO TOTAL
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4109
PROTOCOLO: 2019/99/344
PROPRIETÁRIO: GILDEON RODRIGUES DE SOUSA
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE REFORMA PEQUENA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4059
PROTOCOLO: 2019/99/365
PROPRIETÁRIO: BEATRIZ LACORTE VIANNA LOUREIRO
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4132
PROTOCOLO: 2019/99/346
PROPRIETÁRIO: MARCELO HENRIQUE FIGUEIREDO
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE REFORMA PEQUENA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3685
PROTOCOLO: 2019/99/72
PROPRIETÁRIO: ANDRE ALVES DE OLIVEIRA
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4132
PROTOCOLO: 2019/99/346
PROPRIETÁRIO: MARCELO HENRIQUE FIGUEIREDO
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE REFORMA PEQUENA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3679
PROTOCOLO: 2019/99/45
PROPRIETÁRIO: SANDRA PAULA ALMEIDA
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4106
PROTOCOLO: 2019/99/345
PROPRIETÁRIO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS GONCALVES
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE REFORMA PEQUENA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3746

PROTOCOLO: 2019/99/84
PROPRIETÁRIO: SERGIO RODRIGUES ALMEIDA LEITE
DECISÃO: PENDÊNCIAS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
PRAZO: 30 DIAS

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 4032
PROTOCOLO: 2019/99/309
PROPRIETÁRIO: CARLOS EDUARDO BUZANO
DECISÃO: DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3854
PROTOCOLO: 2019/99/220
PROPRIETÁRIO: BRUNA CAROLINE RODRIGUES AMORIM
DECISÃO: DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3796
PROTOCOLO: 2019/99/157
PROPRIETÁRIO: DEYVID RICHER LARA
DECISÃO: DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA

SOLICITAÇÃO SEMURB ON-LINE: Nº 3484
PROTOCOLO: 2018/99/817
PROPRIETÁRIO: DEIVID BARBOSA DA SILVA
DECISÃO: DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVA
 
 DEFERIDOS 
PROT. 19/11/263 MÁRIO DE ARRUDA LEITE JUNIOR - PROT. 19/19/00013 MRV ENGENHARIA E 
PARTICIPAÇÕES S/A - PROT. 17/11/14931 FELIPE HAIDAR FILHO - PROT. 19/11/6057 BADAN 
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA - PROT. 19/11/5695 EDSON TAKEDA - PROT. 
18/11/10282 JOSEPHA EUPHARAZIA PEREIRA - PROT. 18/11/12806 VANESSA RIDOLFI DE OLIVEI-
RA - PROT. 18/11/4698 NARCIZO RODRIGUES DA ROCHA - PROT. 19/11/6169 BRUNO SCREMIN 
CAMPANELLI -

 INDEFERIDOS
 PROT.19/11/6132 ADRIANA SALMAZO FRANCISCO

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.18/11/16428 JOÃO PEDRO MAGALHÃES LOURENÇO NETO - PROT.19/11/5971 MARIA DE 
LOURDES G. DOS SANTOS - PROT.19/11/5723 POTIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA - PROT.19/11/5724 POTIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT.19/11/6118 
KISSAO OUTSUBO - PROT.18/11/15711 JOANA D’ARC RAMOS DE LIMA - PROT.19/11/30 LAER-
TE RENE MARCHIOLLI - PROT.18/11/15393 MAURINA LIMA BARROS - PROT.19/11/4863 PAULO 
AMADO DE REZENDE - PROT.18/11/15826 JOSÉ ALVES DE ALMEIDA - PROT.18/11/13572 DANIEL 
DE CAMPOS - PROT.18/11/10588 LUZIA DE ANDRADE LISBOA - PROT.19/11/1619 FELIPE MAN-
GA MILANI - PROT.19/11/3416 REGINA DOS ANJOS PONTES MOEDIM - PROT.19/11/5509 RENATO 
SIGOLI - PROT.18/11/16149 ADEQUIMARO GONÇALVES DA SILVA - PROT.19/11/2678 BREGNOLI 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROT.19/11/3073 JOSE LUIZ LOPES CORDEIRO - 
PROT.19/11/4244 ADRIANA GUANAES ENCARNAÇÃO PIRES - PROT.19/11/5472 LIDIA LOPES DOS 
SANTOS ZIROLDO - PROT.19/11/5066 SONIA APARECIDA CORPACCI RAMOS - PROT.19/11/3040 
ARIOVALDO VANE BARICHELLO - PROT.19/11/5068 BENEDITO PEDRO CAVALCANTI - 
PROT.19/11/5838 FERNÃO POMPEU DE CAMARGO - PROT.19/11/5211 ANA PAULA VICENTIN - 
PROT.19/11/4012 JORGE LUIS SIQUEIRA - PROT.18/11/10979 CIRO FONTÃO DE SOUZA

 CONCEDIDO O PRAZO DE 30 DIAS 
PROT. 19/11/4081 AMF INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - EIRELI

 CONCEDIDO O PRAZO DE 60 DIAS 
PROT. 19/11/5365 JOSÉ ORLANDO ALVES MOREIRA 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  INDEFIRO RECURSO
 PROT.18/11/3170 DELCIDIO JOSÉ DA SILVEIRA - PROT.18/11/7065 DELCIDIO JOSÉ DA SILVEIRA - 
PROT.19/11/4154 LE MASTER FERRAMENTARIA E METÁLICA EIRELI ME - PROT.19/11/6138 CON-
FORTBRISA S. L. E. PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA - PROT.

 INDEFERIDOS 
PROT.18/11/374 MADEIREIRA NOVA APARECIDA LTDA EPP - PROT.18/10/35999 MARCIA REGINA 
CELESTINO DA SILVA - PROT.19/11/4054 LOPES & ROSA COMERCIO EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE 
PROD. GRAF. LTDA - PROT.17/11/10212 LUZIO AUTOMOVEIS LTDA-ME - PROT.19/11/5368 AFFAF 
- ASSOC. DOS FABRICANTES E FORNEC. DE ARTIGOS FUNERÁRIOS - PROT.19/11/4490 UDENIL-
SON GUERRA

 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.19/11/4810 CARNIELLI INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.19/11/3893 
GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL - PROT.19/11/147 DIAGNOSTICOS CAMPINAS LTDA 
- PROT.14/11/19695 MARIO TAMBASCIA - PROT.19/11/4374 ATTIS MEDICAL COMERCIO E RE-
PRESENTAÇÃO LTDA - PROT.18/11/11999 TERRAS DE MINAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 
- PROT.19/11/1858 AZUMA KIRIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 
- PROT.19/11/3490 AFC DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA-EPP - PROT.18/11/14085 FUNDAÇÃO 
IRMÃ RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO - PROT.19/11/6062 FÁBIO FEDERMANN CACCIO-
PPOLINI - PROT. 

 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ENG° MOACIR J. M. MARTINS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO E MULTA 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - DUOS 
 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições vem, 
pelo presente Edital, notifi car MARIA ALICE DIAS, CPF 063.302.988-23 do Auto de 
Infração e Multa n.º 0051, lavrado em 17/05/2019, por ter infringido a Lei 09/2003, 
Art 21, cujas vias se encontram no protocolo 2019/099/0188. A infração aplicada nos 
termos da Alínea “A”, Art. 161, Lei 09/03 corresponde ao valor de R$ 436,71 (QUA-
TROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS). É fa-
cultada aos proprietários a interposição de defesa por escrita. O prazo máximo é de 10 
(Dez) dias a contar da presente data, sob pena de inscrição do valor não quitado em 
Dívida Ativa e posterior cobrança judicial. 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 ENGª SÔNIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor promove aula aberta 

 A Secretaria Municipal de Recursos Humanos  convida  todos os servidores da Ad-
ministração Pública Direta e Indireta para participarem da Aula Aberta sobre o tema 
 "Improbidade Administrativa ", que encerrará a 16ª edição do curso " Noções Prá-
ticas de Direito para Servidores",  promovido por esta secretaria por meio da Escola 
de Governo e Desenvolvimento do Servidor - EGDS.
 Objetivo: 
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  A presentar os principais conceitos relacionados aos atos de improbidade administrati-
va e correlacioná-los com as vivências práticas da Administração Pública, com vistas 
a capacitar os participantes a identifi car, prevenir e, dentro das atribuições de cada um 
como servidores públicos e/ou cidadãos, coibir a ocorrência destes atos. 
 Palestrante:  Henrique R. Subi, Procurador do Município de Campinas. Mestre em 
Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista 
em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Professor universitário 
em cursos de graduação e pós-graduação em Direito em Campinas e região. Professor 
de cursos preparatórios para concursos públicos e OAB. Autor de diversos livros.
 Data:  04/07/2019 (quinta-feira) 
 Horário:  das 14h00 as 17h00
 Local:  Salão Vermelho - Paço Municipal
 Inscreva-se através: https://cursosegds.campinas.sp.gov.br/ 
 Informações:(19) 3235-2226 ou 3235-2218 
 

 Campinas, 23 de maio de 2019 
 MARISA CÓRDOBA AMARANTES 

 Coordenadora da EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

  

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO   
  PORTARIA N.° 91941/201  9 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2019/10/11047, pelo presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 01/05/2019, o item da portaria n° 90423/2018, que designou a 
servidora ANA MARCIA ZAMBONI ARENDT, matrícula nº 48228-5, para exercer a 
Gratifi cação de Função nível III, junto à Secretaria Municipal de Governo.
Nomear a partir de 01/05/2019, a servidora ANA MARCIA ZAMBONI ARENDT, 
matrícula nº 48228-5, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, 
junto à Coordenadoria Setorial de Resiliência a Desastres,do Departamento de Defesa 
Civil, da Secretaria Municipal de Governo.
Designar a partir de 01/05/2019, a servidora ISABEL CRISTINA FERREIRA SILVA, 
matrícula nº 125864-8, para exercer a Gratifi cação de Função nível III, junto à Secre-
taria Municipal de Governo.

 PORTARIA N.° 92002/201  9 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2019/10/11336, pelo presente,
 RESOLVE 
Designar a partir de 01/05/2019, a servidora MARIA ELIZA MOREIRA, matrícula nº 
58118-6, para exercer a Gratifi cação de Função nível II, junto ao Departamento de Pro-
cessos Disciplinares e Investigatórios, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.
Designar a partir de 01/05/2019, a servidora MARCIA MARIA CREMASCO CHA-
CON, matrícula nº 108594-8, para exercer a Gratifi cação de Função nível II, junto ao 
Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios, da Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos.

 PORTARIA N.° 92024/201  9 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2019/11/5354, pelo presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 01/06/2019, o item da portaria n° 88566/2017, que designou a 
servidora MARLENE REGINATO HOFFMANN, matrícula nº 28630-3, para exercer 
a Gratifi cação de Função nível II, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e 
Urbanismo.
Designar a partir de 01/06/2019, a servidora MARLENE REGINATO HOFFMANN, 
matrícula nº 28630-3, para exercer a Gratifi cação de Função nível III, junto à Secreta-
ria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

 PORTARIA N.° 92025/201  9 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2019/10/10662, pelo presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 01/06/2019, o item da portaria n° 88566/2017, que designou o 
servidor MARCOS MENDES, matrícula nº 107830-5, para exercer a Gratifi cação de 
Função nível II, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.
Designar a partir de 01/06/2019, o servidor MARCOS MENDES, matrícula nº 
107830-5, para exercer a Gratifi cação de Função nível III, junto à Secretaria Munici-
pal de Planejamento e Urbanismo.

 PORTARIA N.° 92042/201  9 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2019/10/12694, pelo presente,
 RESOLVE 
Exonerar a pedido, a partir de 21/05/2019, o servidor FABIO MURILO LEME, matrí-
cula nº 121390-3, do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM.
 

  

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
   De acordo com a solicitação formulada pelo(a) Sr(a) DAVI LIMA DE MORAES, por 
meio do protocolado 2019/10/12514, decido pelo deferimento da certidão de inteiro teor 
do protocolado 2018/10/16255, nos termos do Decreto nº 18050 de 01 de agosto de 2013.
 

 AIRTON APARECIDO SALVADOR  
 Diretor do DARH/SMRH 

 COMUNICADOS   
 De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Ofi cial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:
Tania Suzy Montagnani, matrícula: 122593-6
Referente: aposentadoria por invalidez
Conclusão: respondido. JMO: 130/19 

Kelen Cristina Tauber de Andrade, matrícula: 68750-2
Referente: protocolo: 2019/25/1356
Conclusão: respondido. JMO: 135/19 

Valter Fernando Camilo, matrícula: 37884-4
Referente:protocolo: 2010/25/1852
Conclusão: respondido JMO: 150/19 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO   
 PORTARIA N.° 92092/201  9 
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 001/2015, do concurso público homologado em 21/07/2015, 
pela presente,
 RESOLVE 
Nomear a senhora CLEONICE MARIA DA CRUZ AGUIAR, para exercer em caráter efeti-
vo o cargo vago denominado INTÉRPRETE DE LIBRAS/PORTUGUÊS, junto à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Diretos Humanos.

 PORTARIA N.° 92093/201  9 
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 003/2016, do concurso público homologado em 10/10/2016, 
pela presente,
 RESOLVE 
Nomear os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo o cargo 
vago denominado AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, junto à Secretaria 
Municipal de Educação
DEBORAH DE ANDRADE NOGUEIRA DA SILVA
GABRIEL MONTEIRO DA SILVA
Nomear o senhor HUGO LEONARDO MARANGONI DE OLIVEIRA SANTOS, 
para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado PROFESSOR ADJUNTO I, 
junto à Secretaria Municipal de Educação
Nomear a senhora LETICIA LOPES BORGES SCHOENMAKER, para exercer em 
caráter efetivo o cargo vago denominado PROFESSOR ADJUNTO II - ARTES, junto 
à Secretaria Municipal de Educação

 PORTARIA N.° 92094/201  9 
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 004/2016, do concurso público homologado em 06/09/2016, 
pela presente,
 RESOLVE 
Nomear a senhora NATALI ROMANO, para exercer em caráter efetivo o cargo vago deno-
minado FONOAUDIÓLOGO, junto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos.
Nomear os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo o cargo 
vago denominado ASSISTENTE SOCIAL, junto à Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos.
ANELI FABIOLA DO NASCIMENTO
CAROLINE DE OLIVEIRA CAMARGO
ELAINE SIQUEIRA DA SILVA
FLAVIO RODRIGO DA SILVA
LUCIMARA CARDOSO DO AMARAL
NELIO NAKADA
PAULA MARTINS PIMENTA

 PORTARIA N.° 92095/201  9 
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
nos termos do Edital nº 005/2016, do concurso público homologado em 16/11/2016, 
pela presente,
 RESOLVE 
Nomear o senhor ANTONIO PEDRO DE LIMA PELLEGRINO, para exercer em ca-
ráter efetivo o cargo vago denominado PROCURADOR, junto à Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 COMUNICADO  

O Conselho Municipal de Saúde comunica que o  Laboratório de Patologia Clínica 
de Campinas ,  SAMU, Policlínicas I, II e III e o Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti , realizará eleição de seu  Conselho Local de Saúde do Segmento Usuário , no 
dia  11 de Junho de 2019 as 18h30  no Distrito Sul. Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 
40 Parque Itália, Campinas - SP.

O Conselho Municipal de Saúde comunica que o  Laboratório de Patologia Clínica 
de Campinas ,  SAMU, Policlínicas I, II e III e o Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti , realizará eleição de seu  Conselho Local de Saúde do Segmento Usuário , no 
dia  11 de Junho de 2019 as 19h00  no Distrito Leste. Av. Carolina Florence, 836 Vila 
Nova. Campinas - SP.

O Conselho Municipal de Saúde comunica que o  Laboratório de Patologia Clínica 
de Campinas ,  SAMU, Policlínicas I, II e III e o Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti , realizará eleição de seu  Conselho Local de Saúde do Segmento Usuário , no 
dia  18 de Junho de 2019 as 18h30  no Auditório do CHOV, Av. Ruy Rodrigues, 3434. 
Jardim Yeda. Campinas - SP.
  
O Conselho Municipal de Saúde comunica que o  Laboratório de Patologia Clínica 
de Campinas ,  SAMU, Policlínicas I, II e III e o Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti , realizará eleição de seu  Conselho Local de Saúde do Segmento Usuário , 
no dia  18 de Junho de 2019 as 16h00  do Distrito Noroeste na NAED Noroeste. Av. 
Ibirapuera S/N - Jardim Londres, Campinas - SP

O Conselho Municipal de Saúde comunica que o  Laboratório de Patologia Clínica 
de Campinas ,  SAMU, Policlínicas I, II e III e o Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti , realizará eleição de seu  Conselho Local de Saúde do Segmento Usuário , no 
dia  24 de Junho de 2019 as 17h00  no Distrito Norte. Rua Luis Gama, 1.400 - Bota-
fogo. Campinas- SP.
 

 Campinas, 16 de maio de 2019 
 MARIA IVONILDE LÚCIO VITORINO 

 Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS comunica: 

  PROTOCOLO: 16/07/03480 PAS 
INTERESSADO: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ/ CPF: 03.476.811/0192-51
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
DEFERIDO

 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 KARINA DE LEMOS SAMPAIO 

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

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: 19/07/02109 PAS 
INTERESSADO: HEMOLAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 
CNPJ/ CPF: 51.876.118/0001-19
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 19/07/01514 PAS 
INTERESSADO: CASA DE SAÚDE CAMPINAS
CNPJ/ CPF: 46.036.018/0001-44
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/01362 PAS 
INTERESSADO: CASA DE SAÚDE CAMPINAS 
CNPJ/ CPF: 46.036.018/0001-44
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/01363 PAS 
INTERESSADO: CASA DE SAÚDE CAMPINAS 
CNPJ/ CPF: 46.036.018/0001-44
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/01364 PAS 
INTERESSADO: CASA DE SAÚDE CAMPINAS 
CNPJ/ CPF: 46.036.018/0001-44
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/00712 PAS  
INTERESSADO: CLÍNICA DE IMAGEM E RADIODIAG. ODONTOLÓGICOS LTDA 
CNPJ/ CPF: 05.426.095/0001-23
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/01352 PAS  
INTERESSADO: CLÍNICA DE ESPECIALIDADE PEDIÁTRICA E ADOLESCÊNCIA S/S LTDA
CNPJ/ CPF: 00.659.081/0002-17
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/01353 PAS  
INTERESSADO: CLÍNICA DE ESPECIALIDADE PEDIÁTRICA E ADOLESCÊNCIA S/S LTDA
CNPJ/ CPF: 00.659.081/0001-36
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/60/00245 PBG 
INTERESSADO: DURVAL DUARTE SOBRINHO 
CNPJ/ CPF: 503.174.078-72
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/01582 PAS 
INTERESSADO: MARÍLIA MONTOYA BOSCOLO
CNPJ/ CPF: 068.466.358-90
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 17/07/08342 PAS 
INTERESSADO: HOSPITAL VERA CRUZ S/A 
CNPJ/ CPF: 46.009.718/0001-40
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 INDEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/60/00114 PBG  
INTERESSADO: CENTRO INFANTIL DE INVEST. HEMAT. DR. DOMINGOS A. BOLDRINI 
CNPJ/ CPF: 50.046.887/0001-27
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/60/00122 PBG 
INTERESSADO: CENTRO INFANTIL DE INVEST. HEMAT. DR. DOMINGOS A. BOLDRINI 
CNPJ/ CPF: 50.046.887/0001-27
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/60/00362 PBG  
INTERESSADO: FUNDAÇÃO CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS 
CNPJ/ CPF: 44.595.700/0001-41
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/02157 PAS 
INTERESSADO: RENATA ALBUQUERQUE TOSTA 
CNPJ/ CPF: 325.214.068-30
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDA-
DE TÉCNICA DE RENATA ALBUQUERQUE TOSTA - CREFITO 11402-TO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 18/07/06211 PAS 
INTERESSADO: MONICE MARIN PECHOTO 
CNPJ/ CPF: 406.850.368-04
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
 INDEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/02488 PAS  
INTERESSADO: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO 
CNPJ/ CPF: 46.020.301/0004-20
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDA-
DE TÉCNICA DE SENNA VULCANO - CRP 06/58852
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 18/60/01606 PBG 
INTERESSADO: WESLEY THOMAZ DE AQUINO 
CNPJ/ CPF: 008.812.597-13
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDA-
DE TÉCNICA DE WESLEY THOMAZ DE AQUINO - CROSP 51136 E RESPONSABILIDADE TÉC-
NICA SUBSTITUTA DE KARINA MARTA FERNANDES SANTOS DE AQUINO - CROSP 50841
 DEFERIDO COM APARELHO DE RAIO-X   

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
  

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

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: 19/07/00197 PAS  
INTERESSADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 
CNPJ/ CPF: 46.030.318/0001-16
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO 

 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
  

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

À SAÚDE comunica: 
 A INTERDIÇÃO TOTAL do estabelecimento de responsabilidade legal de Marcelo 
de Jesus Martins, CPF 289.407.898-65, sito a rua Maria Francisca Meirelles Mello, 
202, Conjunto Habitacional Parque Floresta - Campinas SP, com prazo de 10 dias para 
remoção dos moradores. 
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
  

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

À SAÚDE comunica: 
 A INTERDIÇÃO TOTAL da instituição de longa permanência para idosos de respon-
sabilidade legal de Adriana Siste, CPF 158.426.978-23, sito a Avenida Marginal, 438, 
Jardim Marisa - Campinas SP, com prazo de 10 dias para remoção dos moradores, 
conforme Auto de Imposição de Penalidade nº 06635 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS comunica: 

  PROTOCOLO: 19/07/03096 PAS 
INTERESSADO: CASA DE CARNE DOIS BOIADEIROS CAMPINAS
CNPJ/ CPF: 04.866.902/0001-66
ASSUNTO: DEFESA/RECURSO 
DEFERIDO O PRAZO DE 15 DIAS PARA ADEQUAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DE 09/05/2019

 PROTOCOLO: 19/07/02005 PAS 
INTERESSADO: ICE FIT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 
CNPJ/ CPF: 29.820.967/0001-00
ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
DEFERIDO COM CONDICIONANTES  

 PROTOCOLO: 19/07/02714 PAS 
INTERESSADO: ROSELENA PEREIRA REIS RODRIGUES 
CNPJ/ CPF: 284.058.328-31
ASSUNTO: DEFESA/ RECURSO 
 INDEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/02724 PAS 
INTERESSADO: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A 
CNPJ/ CPF: 49.930.514/0706-99
ASSUNTO: DEFESA/ RECURSO
 DEFERIDO PRAZO PARA ADEQUAÇÃO 

 PROTOCOLO: 19/07/03415 PAS 
INTERESSADO: VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA 
CNPJ/ CPF: 49.930.514/2532-62
ASSUNTO: DEFESA/ RECURSO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/02822 PAS 
INTERESSADO: ARCOR DO BRASIL LTDA 
CNPJ/ CPF: 54.360.656/0023-50
ASSUNTO: DEFESA/ RECURSO 
 DEFERIDO PRAZO PARA ADEQUAÇÃO ATÉ 30/05/2019   

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 KARINA DE LEMOS SAMPAIO 

 CHEFE DE SETOR 
  

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

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: 19/07/03200 PAS 
INTERESSADO: DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLÂNDIA S/A
CNPJ/ CPF: 15.839.321/0016-38
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA C2 (RE-
TINÓICOS)
INDEFERIDA A AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE/ CLASSE DE PRODUTOS 

 PROTOCOLO: 19/07/03199 PAS 
INTERESSADO: DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLÂNDIA S/A
CNPJ/ CPF: 15.839.321/0017-19
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA C2 (RE-
TINÓICOS)
INDEFERIDA A AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE/ CLASSE DE PRODUTOS POR INSUFICIÊNCIA  

 PROTOCOLO: 19/07/03150 PAS 
INTERESSADO: DROGARIA RODRIGUES & BARIONI 
CNPJ/ CPF: 27.415.832/0001-25
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/03151 PAS 
INTERESSADO: DROGARIA RODRIGUES & BARIONI 
CNPJ/ CPF: 27.415.832/0001-25
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE TIAGO BARIONI - CRF 72.982
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/02370 PAS  
INTERESSADO: HOSPITAL METROPOLITANO DE CAMPINAS 
CNPJ/ CPF: 04.425.244/0001-77
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE FABÍOLA DUARTE 
PINTO - CRF 57.739
 DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 19/07/02594 PAS 
INTERESSADO: HOSPITAL METROPOLITANO DE CAMPINAS 
CNPJ/ CPF: 04.425.244/0001-77
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE JAQUELINE BORGES SARDINHA 
- CRF 88.928 
 INDEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/01429 PAS 
INTERESSADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA
CNPJ/ CPF: 06.626.253/1042-83
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ALESSANDRO LACERDA DA SIL-
VA - CRF 45.888
 INDEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/02536 PAS 
INTERESSADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 
CNPJ/ CPF: 06.626.253/1042-83
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE RENATO FER-
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RAZ DE OLIVEIRA - CRF 75.392
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/02732 PAS 
INTERESSADO: EWS FARMA COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA 
CNPJ/ CPF: 12.457668/0047-24
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE JANAÍNA RODRIGUES AL-
MEIDA - CRF 69.328
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/02250 PAS 
INTERESSADO: L.L. DE LIMA - ME 
CNPJ/ CPF: 11.948.068/0001-13
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ROBSON BRIGATTO - CRF 
56.075
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/60/00323 PBG 
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
CNPJ/ CPF: 46.068.425/0001-33
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/60/00372 PBG  
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 
CNPJ/ CPF: 46.068.425/0001-33
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDA-
DE TÉCNICA DE RENATA CASTAGNATO - CRQ-4 04253144
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 18/07/08622 PAS 
INTERESSADO: CLÍNICA PIERRO LTDA 
CNPJ/ CPF: 13.704.311/0001-86
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 18/07/07951 PAS 
INTERESSADO: CASA DE SAÚDE CAMPINAS
CNPJ/ CPF: 46.036.018/0001-44
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 18/07/01339 PAS 
INTERESSADO: HOSPITAL MUNICIPAL DR. MARIO GATTI
CNPJ/ CPF: 47.018.676/0001-76
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 INDEFERIDO  

 PROTOCOLO: 18/60/01139 PAS 
INTERESSADO: PHARMA TERRA EIRELI 
CNPJ/ CPF: 03.720.586/0001-57
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 18/07/06633 PAS 
INTERESSADO: TRANS WAR TRANSPORTES LTDA 
CNPJ/ CPF: 57.695.405/0001-09
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 19/07/01801 PAS 
INTERESSADO: DOCES E REFRESCOS SANTA RITA COM. E IND. LTDA 
CNPJ/ CPF: 48.191.425/0001-37
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDA-
DE TÉCNICA DE MARIANA MARCHIORI CARMO - CRQ 04200008 
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: 18/07/06874 PAS 
INTERESSADO: S.C. FAVARO PROD. DISGNÓSTICOS E LABORATORIAIS
CNPJ/ CPF: 30.479.147/0001-77
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDA-
DE TÉCNICA 
 INDEFERIDO, UMA VEZ QUE A EMPRESA NÃO POSSUI BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO 
CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO 16/13 E NEM POSSUI ASSISTÊNCIA DE RESPONSÁVEL 
TÉCNICO EM TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO, CONFORME OS ART. 51 E 53 DA LEI 
FEDERAL 6360/76 E ART. 88 DA LEI ESTADUAL 10.083/98 

 PROTOCOLO: 19/07/02851 PAS 
INTERESSADO: SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA EPP 
CNPJ/ CPF: 05.804.681/0001-64
ASSUNTO: DEFESA/ RECURSO 
 INDEFERIDO. MANTENHO O AUTO DE INFRAÇÃO (AI) Nº 0148, DE 30/04/2019, O AUTO DE IMPO-
SIÇÃO DE PENALIDADE (AIP) Nº 0738 DE INTERDIÇÃO DOS PRODUTOS E O TERMO DE INTER-
DIÇÃO Nº 81209. DETERMINO A APLICAÇÃO DA PENALIDADE    

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
  

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

À SAÚDE comunica: 
 A INTERDIÇÃO TOTAL do estabelecimento PAULO CESAR STEFANINI - CPF 
004.907.318-48, sito à Rua Orlando Carpino, 548 sala 02, Jardim Chapadão - Campinas SP. 
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
  

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

À SAÚDE comunica: 
 A INTERDIÇÃO TOTAL do estabelecimento de Roberto Salles de Almeida CPF 
079.733.258-83, sito à Rua Orlando Carpino, 548, sala 01, Jd Chapadão - Campinas SP.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE SAÚDE EM 27 DE MAIO DE 2019 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo nº  PMC.2018.00018001-10 -  Interessada: Secretaria 
Municipal de Saúde -   Assunto:  Pregão Eletrônico nº 039/2019
 Objeto:  Aquisição de cadeiras ergonômicas para escritório.Diante dos elementos 
constantes neste processo administrativo, e ao disposto no Decreto Municipal nº 
18.099/13, artigo 9º inciso II,  AUTORIZO  as despesas referentes ao objeto em epí-
grafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens que compõem 
os lotes indicados, ofertado pela empresa adjudicatária abaixo relacionada:
 - H.G.C. TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP , item  01  (R$ 

132,00), no valor total de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais); e
 - GROUP J & R COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA IN-
FORMÁTICA LTDA. - ME , itens  02  (R$ 340,00) e  03  (R$ 249,00), no valor total de 
R$ 57.320,00 (cinquenta e sete mil trezentos e vinte reais).  
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EM 27 DE MARÇO DE 2019   
 Protocolado nº 15/10/50.583
Interessada: Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: Biocam - Equipamentos Médico-Hospitalar Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 80 (oitenta) 
equipamentos câmara de conservação de imunobiológicos da marca FANEM, com 
fornecimento de peças.
DESPACHO:
Em atendimento ao contido em cláusula 6a do Termo de Contrato no 81/2016, após 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Administração fl s. 631, 632 e 633, manifes-
tação da Diretoria Administrativa desta pasta, com a competência conferida pelo Art. 
2o, parágrafo Segundo, do Decreto Municipal 17.880/13, AUTORIZO o reajuste con-
tratual do processo em epígrafe, a partir de 10/11/2018 no percentual de 4,56% à em-
presa Biocam - Equipamentos Médico-Hospitalar LTDA, NPJ: 03.938.196/0001-58 e 
a despesa complementar referente à diferença de reajuste no período de 10/11/2018 
À 26/04/2019 no valor de R$ 8.949,53 (oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e 
cinquenta e três centavos), bem como o prosseguimento dos trâmites administrativos 
visando à prorrogação contratual por 12 (doze) meses a partir de 27/04/2019, cujo va-
lor contratual será de R$ 442.442,25 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos 
e quarenta e dois reais e oitenta e vinte e cinco centavos). 

 Campinas, 27 de março de 2019 
 DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE SAÚDE EM 27 DE MAIO DE 2019 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo   nº  PMC.2017.00043943-92 -  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico   nº 186/2018  -  Objeto :Registro de Preços 
de tiras teste para controle de glicemia.Diante dos elementos constantes no presente 
processo administrativo e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 
18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 195.000,00  (Cento e noventa e cinco 
mil reais), a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
 INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA,  no valor total de  R$ 195.000,00  (cen-
to e noventa e cinco mil reais), para fornecimento do lote 01, Ata Registro de Preços 
nº 347/2018;
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE SAÚDE EM 27 DE MAIO DE 2019 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº PMC  2018.00035225-32 -  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 333/2018 -  Objeto:  RP ESTETOS-
CÓPIOS E ESFIGMOMANÔMETROS.Diante dos elementos constantes no presente 
processo administrativos e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 
18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 116.339,44  ( Cento e dezesseis mil, 
trezentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) a favor das empresas abai-
xo relacionadas nos valores indicados:
-  CIRUPAR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS 
LTDA. - EPP,  no valor total de  R$ 66.065,44  (sessenta e seis mil, sessenta e cinco 
reais e quarenta e quatro centavos), para o fornecimento dos lotes 01,02 e 03, Ata 
Registro de Preços nº 113/2019;
 - MACRO LIPE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI.  no va-
lor total de  R$ 50.274,00  (cinquenta mil, duzentos e setenta e quatro reais), para o 
fornecimento dos lotes 04 e 05, Ata Registro de Preços nº 114/2019; 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

 PROTOCOLADO Nº: 2019/10/12039 
 Interessado - Ademir José Dos santos 

  Assunto - SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
Solicita o interessado acima, a certidão de inteiro teor do Protocolo/Processo Admi-
nistrativo nº 2017/215/59
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5º, XXXIV, b,  in verbis :  “XX-
XIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimento de situações de interesse pessoal;”  
Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto e no uso de suas atribuições, prevista no artigo 84 da Lei nº. 13.351/08 
da CGMC, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado acima decli-
nado, face à demonstração de legitimidade do Requerente para o pleito formulado, 
encaminhem-se: 
Ao cartório da Corregedoria da GMC para providenciar as cópias, certifi car a au-
tenticidade das mesmas, certifi cando nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do 
Decreto Municipal nº 18.050/13) e a publicação desta decisão no DOM, fi xando-se o 
prazo de 05 dias para a retirada do documento.
Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para entrega ao interessado, nos termos do artigo 9º, § 3º, do Decreto 
Municipal nº 18.050/13. 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 MÁRCIO VINÍCIUS JAWORSKI DE LIMA 

 Procurador auxiliando na Corregedoria 
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 AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS   
  Processo Administrativo:  PMC.2018.00029057-64
 Interessado : Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública
 Assunto : Pregão Eletrônico nº 089/2019
 Objeto:  Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pão tipo francês.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Sra. Pregoeira - documento SEI nº 1468185, acolhido pelo Diretor do 
Departamento Central de Compras - documento SEI nº 1468191, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso 
II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  AUTORI-
ZO A DESPESA  a favor do Pregão Eletrônico nº 089/2019, referente ao objeto em 
epígrafe, com o preço unitário de R$ 11,45 (onze reais e quarenta e cinco centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 37.098,00 (trinta e sete mil e noventa e oito reais) ,  ofer-
tado pela empresa adjudicatária  CUSTÓDIO D. V. MATOS ALIMENTOS .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
3. à Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, para as demais
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

 PORTARIA Nº 61/2019 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,
 RESOLVE 
Determinar a instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 
39/2019 CGMC  para a regular apuração dos fatos narrados no  Processo Digital SEI 
nº PMC.2019.00020461-17 , onde consta suposto descumprimento ao artigo 184 - in-
cisos IV e VI da Lei Municipal 1.399/55, c/c o artigo 1º - incisos III e IX da Portaria 
001/99 SMCASP, fi gurando como autor dos fatos o servidor matrícula nº. 129.353-2. 
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem 
como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e do 
artigo 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado de 
Citação que irá acompanhado da contrafé do processo, o(a)(s) servidor(a)(s) público 
referido deverá comparecer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada 
na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, nos dias 
úteis de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00 horas para subscrição e ciência dos 
fatos que lhe são imputados. 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
  

 PORTARIA Nº 60/2019 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,
 RESOLVE 
Determinar a instauração de  SINDICÂNCIA PREPARATÓRIA Nº 38/2019 
CGMC  para a regular apuração dos fatos narrados no  PROCESSO DIGITAL SEI 
nº PMC.2019.00006570-11 . 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 
  

 PORTARIA Nº 59/2019 SMCASP   
  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Seguran-
ça 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  Processo Digital SEI nº PMC.2018.00036311-53 , em especial 
levando em conta a sugestão da Comissão Processante no documento nº 1360018 e a 
manifestação do Sr. Corregedor da Guarda Municipal de Campinas no documento nº 
1443577 dos autos, com fulcro no artigo 50 - inciso III, da Lei Municipal 13.351/08, 
como já decidido conforme o documento nº 1443942 dos autos, dar publicidade da  
ABSOLVIÇÃO  do servidor matrícula  129.269-2 , observando-se a recomendação no 
documento nº1443942, com o consequente arquivamento dos autos.
 Estando as partes, seus advogados e os interessados intimados e cientificados da 
r. decisão, a partir da publicação, em especial o Dr. André Luiz Fortuna, OAB/
SP nº 230.922. 
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAR O PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna 
pública a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos lo-
calizados neste município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital 
para notifi cá-los da obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09-2003 
- ARTIGOS 105 A 116., estabelecendo-se que devam executar a PAVIMENTAR 
O PASSEIO no prazo de 30(trinta)dias a contar desta publicação. O não cumpri-
mento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas 
previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“ADILSON DARMIANI FORTUNATO” 3362.41.70.0303 53489 “RESIDENCIAL CITTÀ DI 
FIRENZE” 027- 2018/156/8680

“ANTONIO ZAMBON” 3433.42.77.0233 54260 “VILA PALÁCIOS” 013- 2018/156/9345

“CARLOS ALBERTO RAJER” 3263.42.05.0563 53810 “FAZENDA TAQUARAL” 003-A-
-UNI 2019/156/946

“COBESCA MANCHESTER ATACA-
DISTA DE PRODUTOS FARMACEU-

TICOS S.A.”
3232.52.88.0195 54063 “CIDADE UNIVERSITÁRIA 

CAMPINEIRA “ 007- 2019/156/4850

“DURVALINA DOS SANTOS BRITO” 3341.61.16.0203 53901 “CIDADE SATÉLITE ÍRIS” 007-A 2018/156/8583

“ESPOLIO DE ANTONIO SERAFIM” 3431.13.24.0271 53876 “JARDIM IPAUSSURAMA” 025- 2019/156/656

“FAZENDA BELA VISTA E PITAS 
PARTICIPACOES S.A.” 3263.51.10.0001 54269 “CONDOMÍNIO FAZENDA 

TAQUARAL” 001- 2019/156/5233

“JOAO VITOR PRUDENCIANO” 3352.34.08.0106 53504 “CONJUNTO HABITACIONAL 
PARQUE ITAJAÍ” 014- 2018/156/8574

“JOSE ADRIANO AMARAL ALE-
XANDRE” 3343.42.01.0699 54116 “JARDIM NOVO MARA-

CANÃ” 026-SUB 2018/156/8916
 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna 
pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos lo-
calizados neste município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital 
para notificá-los da obrigação constituída na LEI 11.455 -2002 - ARTIGO 1º - § 
1º, estabelecendo-se que devam executar a LIMPEZA TERRENOS no prazo 
de 15(quinze)dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente 
notificação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos 
citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CAR-
TOGRÁFICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“ADILSON DARMIANI FORTUNATO” 3362.41.70.0303 53488 “RESIDENCIAL CITTÀ DI 
FIRENZE” 027- 2018/156/8680

“ALDAIR JOSE DA SILVA” 3434.52.44.0379 53916 “JARDIM DO LAGO CONTI-
NUAÇÃO” 018- 2019/156/1902

“ALDAIR JOSE DA SILVA” 3434.42.96.0411 53957 “JARDIM DO LAGO CONTI-
NUAÇÃO” 002- 2019/156/4319

“CAMPINAS HUM DESENVOLVI-
MENTO URBANO LTDA” 3261.53.45.1977 54249 “MANSÕES SANTO ANTONIO” 004- 2019/156/2020

“CARLOS ALBERTO RAJER” 3263.42.05.0563 53809 “FAZENDA TAQUARAL” 003-A-
-UNI 2019/156/946

“COBESCA MANCHESTER ATACA-
DISTA DE PRODUTOS FARMACEU-

TICOS S.A.”
3232.52.88.0195 54062 “CIDADE UNIVERSITÁRIA 

CAMPINEIRA “ 007- 2019/156/4850

“CONSTRUTORA PLAZA LTDA EPP” 3443.42.69.0033 54204 “PARQUE SÃO MARTINHO” 012- 2019/156/1684

“DAVID IZAC” 3431.14.02.0247 54175 “RESIDENCIAL PARQUE DA 
FAZENDA” 020- 2019/156/4730

“DURVALINA DOS SANTOS BRITO” 3341.61.16.0203 53900 “CIDADE SATÉLITE ÍRIS” 007-A 2018/156/8583

“EDISON FLORENCIO QUIROGA” 3334.63.97.0195 53513 “CONJUNTO HABITACIONAL 
PARQUE ITAJAÍ” 014- 2018/156/8661

“ESPOLIO DE ANTONIO SERAFIM” 3431.13.24.0271 53875 “JARDIM IPAUSSURAMA” 025- 2019/156/656

“ESPOLIO DE SYLVIO TORETTI” 3234.24.69.0021 53262 “CIDADE UNIVERSITÁRIA 
CAMPINEIRA “ 003- 2019/156/3252

“JOAO VITOR PRUDENCIANO” 3352.34.08.0106 53503 “CONJUNTO HABITACIONAL 
PARQUE ITAJAÍ” 014- 2018/156/8574

“JOSE ADRIANO AMARAL ALE-
XANDRE” 3343.42.01.0699 54115 “JARDIM NOVO MARACANÃ” 026-

SUB 2018/156/8916

“LUCIANO PRESTES PERRONE” 3252.61.51.0313 53237 “JARDIM SANTA GENEBRA - 1ª 
GLEBA” 009- 2019/156/2011

“MARCIO RAMON MARTINES” 3263.62.17.0107 54186 “PARQUE SÃO QUIRINO” 027-
SUB 2019/156/1886

“UNIAO II - CAMPINAS CONTRUCO-
ES SPE LTDA” 3433.11.12.0082 54259 “PARQUE RESIDENCIAL VILA 

UNIÃO” 001- 2019/156/2728

“VALDEMAR RAMOS” 5213.33.47.0278 53552 “VILA PALMEIRAS - CONTI-
NUAÇÃO” 021- 2018/156/8812

 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna 
pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos lo-
calizados neste município e abaixo relacionados, vem através do presente Edi-
tal para notificá-los da obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR Nº 09 
-2003 - ARTIGO 106, estabelecendo-se que devam executar a LIMPEZA DO 
PASSEIO no prazo de 30(trinta)dias a contar desta publicação. O não cumpri-
mento da presente notificação ensejará a imposição de multa e adoção de medi-
das previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“ALBA COIMBRA GUEDES DO 
CARMO” 3232.33.34.0021 53305 “CIDADE UNIVERSITÁRIA 

CAMPINEIRA “ 002- 2019/156/770

“CAMPINAS HUM DESENVOLVI-
MENTO URBANO LTDA” 3261.53.45.1977 54248 “MANSÕES SANTO ANTONIO” 004- 2019/156/2020

“CONSTRUTORA PLAZA LTDA 
EPP” 3443.42.69.0033 54203 “PARQUE SÃO MARTINHO” 012- 2019/156/1684

“ESPOLIO DE SYLVIO TORETTI” 3234.24.69.0021 53261 “CIDADE UNIVERSITÁRIA 
CAMPINEIRA “ 003- 2019/156/3252

“JEZIEL LOURENCO MARQUEZ” 3412.63.47.0180 53441 “JARDIM GUANABARA” 004- 2019/156/3513

“JOAO SANTANA E OU” 3432.53.18.0001 53766 “JARDIM DO LAGO” 038- 2019/156/1903

“LUCIANO PRESTES PERRONE” 3252.61.51.0313 53236 “JARDIM SANTA GENEBRA - 1ª 
GLEBA” 009- 2019/156/2011

 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PROCEDER REPARO DO 
MURO 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 locali-
zados neste município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para 
notifi cá-los da obrigação constituída na LEI 11.455-02 - ARTIGO 1 - PARÁGRA-
FO 2, estabelecendo-se que devam executar a PROCEDER REPARO DO MURO 
OU ALAMBRADO no prazo de 30(trinta)dias a contar desta publicação. O não 
cumprimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e adoção de 
medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ANTONIO ZAMBON” 3433.42.77.0233 54261 “VILA PALÁCIOS” 013- 2018/156/9345
 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  



28 Campinas, terça-feira, 28 de maio de 2019Diário Ofi cial do Município de Campinas

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CONSTRUIR MURO OU 
ALAMBRADO NO TERRENO 

 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 nes-
te município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los 
da obrigação constituída na LEI 11455-02, estabelecendo-se que devam executar a 
CONSTRUIR MURO OU ALAMBRADO NO TERRENO no prazo de 60(quinze)
dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a 
imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTO-
GRÁFICO”

NOTIFI-
CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ADILSON DARMIANI FORTUNATO” 3362.41.70.0303 53487 “RESIDENCIAL CITTÀ DI 
FIRENZE” 027- 2018/156/8680

“ALDAIR JOSE DA SILVA” 3434.52.44.0379 53915 “JARDIM DO LAGO CONTI-
NUAÇÃO” 018- 2019/156/1902

“ALDAIR JOSE DA SILVA” 3434.42.96.0411 53956 “JARDIM DO LAGO CONTI-
NUAÇÃO” 002- 2019/156/4319

“ESPOLIO DE ANTONIO SERAFIM” 3431.13.24.0271 53874 “JARDIM IPAUSSURAMA” 025- 2019/156/656

“JOSE ADRIANO AMARAL ALE-
XANDRE” 3343.42.01.0699 54114 “JARDIM NOVO MARA-

CANÃ”
026-
SUB 2018/156/8916

 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA 
TERRENOS 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT  
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de LIMPEZA TERRENOS nos respectivos 
prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 de 2002 - ARTIGO 1º - § 1º. É facultada 
aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 8(oito)
dias úteis a contar da presente data, sob a pena de lançamento do valor não quitado em 
Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CAR-
TOGRÁFICO” MULTA BAIRRO LOTE PROTO-

COLO

“ALVARO SANTOS” 3412.32.77.0491 20764 “JARDIM NOSSA SENHORA AUXI-
LIADORA” 012- 2019/156/2066

“ANTONIO CARLOS JULIANI” 3263.42.83.0034 20763 “FAZENDA TAQUARAL” 006-
SUB 2018/156/6092

 

 Campinas, 24 de maio de 2019 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   
 Protocolo: 2019/10/13.153 - Requerente: BENEDITA SALVADOR.
Diante da análise efetuada, AUTORIZO a cópia de inteiro teor do protocolo 
n.º2018/10/17534, tendo a requerente 30 (trinta) dias a partir de 30/05/2019 para a re-
tirada das mesmas, conforme artigo 11 do Decreto nº 18.050, de 01 de Agosto de 2013 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 ADERVAL FERNANDES JÚNIOR 

 Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro - DAF - SMSP 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 RESOLUÇÃO Nº 132/2019 
   O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições legais que lhe são con-
feridas e considerando a necessidade de melhorias na fl uidez da circulação veicular e a 
segurança de pedestres e condutores que por ali trafegam,
   RESOLVE: 
 Artigo 1º:  Implantar sentido único de circulação de tráfego de veículos na  Rua Rodion Po-
dolsky , no trecho entre a Rua Duartina e a Rua Carlos Augusto Barbosa de Oliveira, bairro 
Jardim Dom Nery, passando a vigorar neste sentido.
 Artigo 2º:  Implantar sentido único de circulação de tráfego de veículos na  Rua  Dr. Júlio 
Ribeiro de Menezes , a partir do numeral 68 até a interseção com a Rua Júlia Neri Duarte, 
bairro Jardim Miranda, passando a vigorar neste sentido. 
 Artigo 3º:  Implantar sentido único de circulação de tráfego de veículos na  Rua Alcides 
Guernelli , no trecho entre a Rua Júlia Neri Duarte e a Rua Feliciano Garcia, bairro Jardim 
Miranda, passando a vigorar neste sentido.
 Artigo 4º:  Implantar sentido único de circulação de tráfego de veículos na  Rua Caragua-
tatuba , no trecho entre a Av. Francisco de Paula Oliveira Nazaré e a Rua Rodion Podolsky, 
bairro Parque Industrial, passando a vigorar neste sentido.
 Artigo 5º:  Implantar sentido único de circulação de tráfego de veículos na  Rua Dr. Benedi-
to Cunha Campos , no trecho entre a Rua Rodion Podolsky e a Rua Santiago Pérez Ubinha, 
bairro Jardim Dom Nery, passando a vigorar neste sentido.
 Artigo 6º:  Implantar sentido único de circulação de tráfego de veículos na  Rua Carlos 
Augusto Barbosa de Oliveira , a partir do numeral 169 - Praça Agenor Isaias de Oliveira, 
até a interseção com a Rua Tomas Gonçalves Gomide, bairro Vila Anhanguera, passando a 
vigorar neste sentido.
 Artigo 7º:  Inverter o sentido de circulação de tráfego de veículos na  Rua Dois Córregos , 
no trecho entre a Rua Santiago Pérez Ubinha e a Rua Rodion Podolsky, bairro Jardim Dom 
Nery, passando a vigorar neste sentido.  
 Artigo 8º:  Esta Resolução entrará em vigor no dia  29/05/2019 , a partir das 10:00 horas, 
revogadas as disposições em contrário.  

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Secretário Municipal de Transportes 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 DEPARTAMENTO DO VERDE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL 

 Coordenadoria de Planejamento e Gestão Ambiental  
 Protocolo:  2014-11-11294
 Interessado:  OMSC Empreendimentos Imobiliários Ltda. Assunto:  Levantamento 

Planialtimétrico / Diretrizes Urbanísticas
 COMUNICADO 

Considerando solicitação de prazo às folhas 298, fi ca concedido a dilação de prazo em 
30 (trinta) dias corridos, a partir desta publicação, acerca das alterações exigidas no 
levantamento planialtimétrico. 
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 GERALDO RIBEIRO DE ANDRADE NETO  

 Coordenador de Planejamento e Gestão AmbientalL 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo: 2019/10/13.199 
 Interessado: Metal Gril Acessórios para Churrasqueira EIRELLI 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tor-
na público o DEFERIMENTO da solicitação de dilação de prazo por 60 (sessenta) 
dias a partir da data desta publicação para que a empresa acima identifi cada regularize 
suas atividades perante o licenciamento ambiental.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Protocolo LAO: 2019000418
Interessado: LTD Administração e Comércio Ltda 
Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Siste-
ma Licenciamento Ambiental On Line (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir 
da data desta publicação:
a) Anotação de Responsabilidade Técnica do Laudo de Caracterização de Vegetação;
b) esclarecer a necessidade de retirada de todas as árvores da calçada;
c) Autorização Ambiental para as árvores suprimidas no interior do terreno.
Eventuais dúvidas, entrar em contato através do telefone 21160658. 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 MARIA CAROLINA B. SIVIERO 

 Bióloga 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação LAO:  2019000435    
 Interessado:   PADARIA E ROTISSERIA TAQUARAL - EIRELI - EPP   
A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os 
seguintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
- Prestar esclarecimentos sobre a área construída da empresa, pois há divergências 
entre os valores expostos na aba Empresa do sistema e carnê de IPTU (486,00 m²) com 
a planta aprovada (350,20 m²);
- Atualizar as abas “resíduos sólidos” e “disposição fi nal” do sistema, de modo a dis-
criminar detalhadamente cada resíduo sólido gerado no processo produtivo.
Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com 
Técnico. Fone 2116-0573 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO 

 ENGENHEIRA AMBIENTAL 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

 S olicitação LAO: 2019000467 
 Interessado: JEAN CARLO TIBES HACHMANN 
Documentação Incompleta. Para prosseguimento da análise do processo supracitado 
deverá ser anexado no Sistema Licenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 
20 dias corridos, a partir da data desta publicação:
1. Matrícula atualizada em até 180 (cento e oitenta) dias;
2- Identifi cação da espécie solicitada: Nome, origem( exótica ou nativa) e justifi cativa 
para a solicitação da supressão
Os documentos solicitados devem ser inserido no campo de “Documentação complementar”.
Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do e-mail luiz.fonseca@campinas.sp.gov.br
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 LUIZ FERNANDO SOARES FONSECA 

 Engenheiro Agrônomo 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação: 2019000460
Interessado: MUNICIPIO DE CAMPINAS 
Em atendimento de sua solicitação número 2019000460, foi efetuada análise da docu-
mentação entregue. Segue relação dos documentos faltantes que deverão ser anexados 
no LAO, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a partir da data de publicação:
- A declaração de empréstimo deve ser corrigida, pois trata-se bota fora;
- Na aba de movimentação de terra do LAO, deve ser preenchido o volume de bota fora;
- Assinar o Laudo Geológico-Geotécnico;
- O responsável técnico deve assinar todos os projetos anexados;
- O memorial de terraplenagem deve ser assinado, corrigir a capa e informar que ha-
verá bota fora e não empréstimo,
- Declaração (corte árvores, intervenção APP e taludes > 4m) deve estar completa;
Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mail rafaela.lancone@campinas.sp.gov.br. 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 RAFAELA BONFANTE LANÇONE 

 COORDENADORA DO SUPORTE GEOLÓGICO 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação: 2019000448
Interessado: MUNICIPIO DE CAMPINAS 
Em atendimento de sua solicitação número 2019000448, foi efetuada análise da docu-
mentação entregue. Segue relação dos documentos faltantes que deverão ser anexados 
no LAO, no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir da data de publicação:
- Assinatura em todos os projetos encaminhados pelo responsável técnico,
- Declaração (corte árvores, intervenção APP e taludes > 4m) deve estar completa.
Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mail rafaela.lancone@campinas.sp.gov.br.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 RAFAELA BONFANTE LANÇONE 

 COORDENADORA DO SUPORTE GEOLÓGICO 
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 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo:   201  9  /10/  02  .  000 
 Auto  de  Infração  Imposição  de  Penalidade  de Mult  a   n°  14  /2019 
 Autuado:  Alan Atílio Regazzini 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o CANCELAMENTO do Auto de Infração Imposição Pena-
lidade de Multa citado por deferimento do recurso.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
 P rotocolo:   201  8  /10/  39  .  0  51 
 Auto  de  Infração  Imposição  de  Penalidade  de Mult  a   n°  06  /2019 
 Autuado:  O. Pelegrini Empreendimentos e Participações LTDA  
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o CANCELAMENTO do Auto de Infração Imposição Pena-
lidade de Multa citado por deferimento do recurso.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 
  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
 P rotocolo:   201  8  /10/  24  .  3  0  5 
 Auto  de  Infração  Imposição  de  Penalidade  de Mult  a   n°  88  /201  8 
 Autuado:  Joan Neiva Francabandiera 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o CANCELAMENTO do Auto de Infração Imposição Pena-
lidade de Multa citado por deferimento do recurso.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora de Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL  N.º 003/2019 -  PROTOCOLO SEI  N.º 2019.00000311-
04 -  OBJETO:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vi-
gilância/segurança patrimonial armada/desarmada e operador de monitoramento, com 
a efetiva cobertura dos postos relacionados na tabela de locais, para a Ceasa/Campi-
nas. -  COMUNICADO:  Informamos aos interessados em participar do processo em 
epígrafe que,  reabre-se o prazo  para a sessão pública de abertura do certame que, 
terá início às  09:10 horas  do dia  11 /06/2019   e será realizada no Auditório da Ceasa/
Campinas, localizada na Rod. D. Pedro I - Km 140,5 - Barão Geraldo - Campinas/SP. 
O edital completo com todas as orientações e condições para participação encontra-se 
disponível no site: www.ceasacampinas.com.br.
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA  
 DIRETOR PRESIDENTE 

   COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE ADITAMENTO   
  TERMO DE ADITAMENTO Nº:  3039/19
 CONTRATANTE:  COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
 CONTRATADA:  ELIANE GUIMARÃES BATISTA - ACT - ATITUDE CONSULTORIA E TREINAMENTO
 OBJETO:  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PLANO DE CARGOS E 
SALÁRIOS E DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DESTA COHAB/CAMPINAS E ELABORA-
ÇÃO DE NOVO ORGANOGRAMA.
 DATA DA ASSINATURA:  11/04/19
 PRAZO:  02 MESES (06/03/19 À 06/05/19)
 PROTOCOLADO Nº:  1269/18
 LICITAÇÃO:  DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 19° DO RLC DES-
TA COHAB/CP.

 

 Campinas, 23 de maio de 2019 
 ANTONIO ABREU DE LUCENA FILHO 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE   
 Pregão Eletrônico nº 005/2019 - Protocolo nº 126/2018.  Em face dos elementos de 
convicção constantes do presente processo, em especial a manifestação do Prego-
eiro,  HOMOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 005/2019, referente à  contratação de 
empresa para fornecimento de materiais básicos de construção e afins  ,   o qual 
foram  ADJUDICADOS os Lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06  para as empresas:  PRO-
BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP,  inscrita no CNPJ sob o 
nº 53.915.377/0001-37, classifi cada em 1º lugar, no valor de R$ 26.900,00 (vinte e 
seis mil e novecentos reais) para o  Lote 01 ; no valor de R$ 2.690,00 (dois mil, seis-
centos e noventa reais) para o  Lote 03 ; no valor de R$ 909,56 (novecentos e nove 
reais e cinquenta e seis centavos) para o  Lote 04 ; no valor de R$ 6.765,00 (seis mil, 
setecentos e sessenta e cinco reais) para o  Lote 05 ; no valor de R$ 4.850,00 (quatro 
mil, oitocentos e cinquenta reais) para o  Lote 06  e  NEWLIGHT COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI - ME , inscrita no CNPJ sob o nº 20.818.870/0001-80, classifi -
cada em 1º lugar, no valor de R$ 18.350,00 (dezoito mil, trezentos e cinquenta reais) 
para o  Lote 02. AUTORIZO  a despesa no valor total de  R$ 60.464,56 (sessenta mil, 
quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) na contratação. 
 Em: 27/05/2019
 

 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Diretor Presidente 

  

 EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO   
 Chamamento Público nº 004/2018 - PALC nº 008/2018 - Objeto: Prestação de serviços 
para implantação de sistema informatizado de gestão de arrecadação de multas de 
trânsito e de transporte, de despesas no Pátio Municipal de Recolhimento de Veículos 

(PMRV), bem como de guias de arrecadação de outros serviços, sem ônus para a 
EMDEC, mediante o uso de cartões de crédito, disponibilizando alternativas para qui-
tação dos débitos. Termo de Credenciamento nº 4.2/2018 -  ZAPAY SERVIÇOS DE 
PAGAMENTOS S.A.  - CNPJ nº 28.593.387/0001-56 - Do Prazo: 24 (vinte e quatro) 
meses a partir desta publicação. Data de assinatura: 27/05/2019
 

 DIVISÃO DE COMPRAS 

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

 QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS   
 A Instituição Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, 
vem justifi car a Quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos da fonte de recurso 
0005.300007, conforme preconiza o Artigo 5º Lei 8666/1993, mediante razões de re-
levante interesse público, para que não haja desassistência dos serviços relativos ao 
Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi. O custeio para este evento advém de 
recursos fi nanceiros próprios para esse fi m. A lista com o rol dos credores que serão 
pagos encontra-se na página da internet www.hmmg.sp.gov.br. Comunicado 14/2019.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS   
 A instituição Rede Municipal Dr. Mario Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, 
vem justifi car a Quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos da fonte de recursos 
federal Fonte 0005300007, por se tratar de relevante interesse público, buscando a 
concretização de direitos fundamentais como o de acesso a Saúde pública, com quali-
dade, efi ciência, efetividade e para evitar a paralização da prestação dos serviços deste 
nosocômio, o que acometeria desassistência aos pacientes.
Vencimento 20/04/2019 - P.S. Serviços e Alimentação Eireli - R$ 209.774,06
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS   
 A Instituição Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, 
criada pela Lei complementar nº 191 de 08 de março de 2018, vem justifi car a Quebra da 
Ordem Cronológica de Pagamentos da fonte de recurso federal 0001.30000, conforme 
preconiza o Artigo 5º Lei 8666/1993, mediante razões de relevante interesse público, 
para que não aja desassistência dos serviços, por se tratar de despesa emergencial, rela-
tiva ao Complexo Hospital Edivaldo Orsi - Hospital Ouro Verde, em conformidade com 
os Decretos nº. 19700/01/12/2017 e 19701/05/12/2017, que delegou ao Hospital Muni-
cipal Dr. Mario Gatti, a atribuição de manter e/ou promover novas contratações e com-
pras. O custeio para este evento advém de recursos fi nanceiros do Tesouro Municipal.
Vencimento em 23/05/2019 - Companhia Ultragaz S.A. - R$ 17.110,07
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS   
 A instituição Rede Municipal Dr. Mario Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, 
vem justifi car a Quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos da fonte de recursos 
federal Fonte 0005300007, por se tratar de relevante interesse público, buscando a 
concretização de direitos fundamentais como o de acesso a Saúde pública, com quali-
dade, efi ciência, efetividade e para evitar a paralização da prestação dos serviços deste 
nosocômio, o que acometeria desassistência aos pacientes.
Vencimento 20/04/2019 - Instituto do Radium de Campinas Ltda - R$ 72.225,92
20/04/2019 - Centro de Oncologia Campinas ltda - R$ 13.215,29
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 

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

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 TERMO ADITIVO N° 004/2019 AO CONTRATO Nº 042/2015 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2015 - CREDENCIAMENTO Nº 

001/2015 - PROTOCOLO Nº 2015/165/380 - RC Nº 0144/2019 
  FINALIDADE:  Prorrogação de vigência contratual.  OBJETO:  Prestação 
de serviços de assistência à saúde de natureza clínica, através de médicos, 
hospitais e outros serviços auxiliares de diagnósticos e terapia, para aten-
dimento dos empregados e seus dependentes, da Informática de Municípios 
Associados S/A - IMA.  EMPRESA:  UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA 
DE TRABALHO MÉDICO.  CNPJ:  46.124.624/0001-11.  VALOR GLOBAL 
ESTIMADO:  R$ 4.476.420,96 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e seis 
mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e seis centavos).   VIGÊNCIA:  06 
(seis) meses, contados a partir de 01 de junho de 2019.
 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 GERÊNCIA JURÍDICA   

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 RESUMO DE CONTRATO   
  CONTRATO N. 2019/6921 -  Contratado : ITAJUBÁ CONSTRUÇÃO CIVIL E 
MECÂNICA LTDA. -  CNPJ n. 48.641.914/0001-68; Licitação Eletrônica 03/2019 . 
 Objeto: Esgotamento Sanitário Chácara São Rafael. Vigência: 15 (quinze) meses a 
partir de 27/05/2019; Valor: R$ 1.340.000,00.
 CONTRATO N. 2019/6922 -  Contratado : STRATEGIC SECURITY PROTEÇÃO 
PATRIMONIAL LTDA.  CNPJ n. 05.345.091/0001-10; Pregão Eletrônico 56/2019 . 
 Objeto: Vigilância Patrimonial. Vigência: 12 (doze)meses a partir de 27/05/2019; Va-
lor: R$ 10.999.816,00. 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
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 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Pregão Eletrônico n. 111/2019  - Objeto: Contratação de empresa especializada em 
substituição de equipamentos eletromecânicos quais sejam motores, bombas, válvu-
las, comportas, agitadores e motoredutores, instalados nas unidades operacionais da 
SANASA, compreendendo os serviços de natureza mecânica e hidráulica.Recebi-
mento das propostas até às  8h do dia 10/06/2019 e início da disputa de preços dia 
10/06/2019 às 9h.  A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos 
nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência de Compras 
e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.  
  
 Pregão Eletrônico n. 116/2019  - Objeto: Fornecimento de bocal e mangueira para 
uso em caminhão/sistema de hidrojato.Recebimento das propostas até às  8h do dia 
19/06/2019 e início da disputa de preços dia 19/06/2019 às 9h.  A informação dos 
dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e 
www.sanasa.com.br ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.  
  
 Pregão Eletrônico n. 120/2019  - Objeto: Fornecimento de válvulas de gaveta aço e 
retenção.Recebimento das propostas até às  8h do dia 24/06/2019 e início da dispu-
ta de preços dia 24/06/2019 às 9h.  A informação dos dados para acesso e o edital 
poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na 
Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.  

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

 RESUMO DE ADITAMENTO   
  Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2019/6828 ; PRE 279/2019. Contratada:  Vitória Licita-
ções e Comércio Eireli , CNPJ: 24.005.322/0001-91. Objeto: copos em pp para envase de 
água. Objeto: acréscimo de 25% ao inicialmente previsto. Valor: R$ 50.250,00.

  DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
  

 RESUMO DE REAJUSTE CONTRATUAL   
  Reajuste ao Contrato n. 2015/6075 ; RDC 06/2014. Contratada:   Consórcio Fluid 
Brasil Sistemas e Tecnologia Ltda x Construtora Ediza Incorporação e Comércio 
Ltda - EPP,  Sendo Líder A Empresa Fluid Brasil Sistemas e Tecnologia Ltda, ins-
crita no CNPJ/MF sob o nº 96.581.798/0001-81, Objeto: prest. serv e execução das 
obras de ampliação do sist. abast. de água. Informe-se o reajuste aplicado ao Contrato 
2015/6075, no percentual de 27,82%. 
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 18ª REUNIÃO SOLENE   

 Fica convocada a 18ª Reunião Solene de 2019, a ser realizada no dia 30 de maio, 
quinta-feira, às 19h, no Plenário da Câmara Municipal, situado na Avenida Engenhei-
ro Roberto Mange, nº 66, Ponte Preta, oportunidade na qual será entregue Diploma de 
Mérito Esportivo "Sérgio José Salvucci" a Marcelo Ferreira. 

 Campinas, 23 de maio de 2019 
 MARCOS BERNARDELLI 

 Presidente 
  

 4ª ATA DE REUNIÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR, INSTITUÍDA CONFORME ARTIGO 
1º, IV, "C" E ARTIGO 94 DA RESOLUÇÃO 886, DE 
17/02/2014 E NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA 

DA MESA Nº 83, DE 18/05/2017 COM PUBLICAÇÃO 
NO D.O.M. DE 18/05/2017, P. 47, ALTERADA PELA 
PORTARIA DA MESA N.º 134, DE 28/06/2018, COM 

PUBLICAÇÃO NO D.O.M. DE 04/07/2018, P. 62.   
 No dia 24 de maio de 2019, às 17h30, na sala de reuniões da Procuradoria da Câmara 
Municipal de Campinas, situada à Avenida da Saudade, nº 1004 - Bairro Ponte Preta, 
Campinas SP, reuniram-se os servidores Robert Wallace Anjos Santos, Gilberto Batis-
ta Diniz Filho e Paulo Henrique Macera, respectivamente presidente e membros desig-
nados pela Portaria da Mesa nº 83/2017, alterada pela Portaria da Mesa nº 134/2018, 
para dar prosseguimento aos trabalhos da Comissão Permanente de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar quanto ao  Processo (Protocolo Interno) nº 25.911/2018 .
A Comissão deliberou o seguinte:  I.  designar as oitivas dos servidores Bruno Barbosa 
de Souza Santos, Paulo José da Silva e Camila Helen Grant, para a data de 25/06/2019, 
respectivamente às 09h30, 10h30 e 11h30;  II.  publicar a ata no D.O.M. cientifi cando 
o advogado Marcelo Bevilacqua da Cunha, OAB/SP n.º 144.715-B. Nada mais haven-
do a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Presidente e pelos 
membros da comissão.
 

 ROBERT WALLACE ANJOS SANTOS 
 Presidente da CPPAD 

 GILBERTO BATISTA DINIZ FILHO 
 Membro Da CPPAD 

 PAULO HENRIQUE MACERA 
 Membro Da CPPAD 

 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 

 Acha-se aberto na Câmara Municipal de Campinas o Pregão nº 11/2019 - Eletrônico 
- Processo CMC-ADM-2019/00167 - Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para co-
pas e espaço para terceirizados, conforme especifi cações técnicas constantes do Anexo 
I - Termo de Referência.
 Recebimento das Propostas:  a partir das 10h do dia 28/05/2019;
 Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 10/06/2019;
 Disponibilidade do Edital:  28/05/2019, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.
br. Esclarecimentos adicionais através dos e-mails: licitacoes@campinas.sp.leg.br / 
compras.camara.campinas@gmail.com ou pelo telefone (19) 3736.1590. 

 Campinas, 27 de maio de 2019 
 SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 

 Diretor de Materiais e Patrimônio 

 DIVERSOS 
 ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PROMOCIONAL E 
EDUCACIONAL RESSURREIÇÃO - APER - CNPJ: 

47.073.911/0001-02   

 

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PROMOCIONAL E EDUCACIONAL RESSURREIÇÃO - APER 
CNPJ  47.073.911/0001-02  Catanduva  - SP 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018 

ATIVO 

  
Educação 

Básica 

Educação 
Básica 

Gratuita 
Assistência 

Social 

Mantenedora 
e Atividades 
Associativas 2018 2017 

ATIVO CIRCULANTE  2.369.257  20.939  99.306  1.394.199  3.883.701  4.847.889  

 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4. 57.499  20.939  99.306  1.392.592  1.570.336  2.363.748  
  Caixa e bancos  57.499  20.939  37.752  214.194  330.384  332.199  
  Aplicações financeiras de liquidez imediata  0  0  61.554  1.178.398  1.239.952  2.031.549  
 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E 
OUTROS RECEBÍVEIS  2.311.758  0  0  1.607  2.313.365  2.484.141  
  Anuidades e/ou mensalidades escolares 5. 4.626.644  0  0  75.059  4.701.703  5.991.403  
  Impostos e contribuições a recuperar  0  0  0  0  0  0  
  Outros valores a receber  1.145  0  0  12.680  13.825  0  
  ( - ) Provisão para Perdas com Créditos de 
liquidação Duvidosa 6. (2.316.031) 0  0  (86.132) (2.402.163) (3.507.262) 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  48.466.206  172.667  294.394  2.871.745  51.805.012  51.829.557  

 OUTROS RECEBÍVEIS A LONGO PRAZO  55.000  0  0  0  55.000  55.000  
  Depositos judiciais  20.500  0  0  0  20.500  20.500  
  Outros valores a receber  34.500  0  0  0  34.500  34.500  
 IMOBILIZADO 7. 48.411.206  172.667  294.394  2.815.420  51.693.687  51.716.451  
  Imóveis e Edificações  49.450.976  120.821  324.588  1.661.930  51.558.315  50.832.327  
  Veículos  1.117  0  39.569  1.329.580  1.370.266  1.370.266  
  Máquinas, Aparelhos e Equipamentos  2.905.775  8.269  9.101  824.628  3.747.773  3.636.728  
  Móveis e Utensílios  3.086.708  40.483  61.384  698.555  3.887.130  3.679.954  
  Instalações e Outras Imobilizações  2.850.547  46.428  36.697  459.765  3.393.437  2.599.618  
  Benfeitorias em Imóveis de Terceiros  3.694.933  0  0  203.879  3.898.812  3.837.203  
  Construções em andamento  585.089  6.565  9.871  310.170  911.695  562.555  
  Depreciações e Amortizações Acumuladas  (14.163.939) (49.899) (186.816) (2.673.087) (17.073.741) (14.802.200) 
 iNTANGÍVEIS  0  0  0  56.325  56.325  58.106  
  Direito de uso de softwares  9.994  0  0  323.138  333.132  333.132  
  Outros intangíveis  0  0  0  3.251  3.251  3.251  
  Depreciações e Amortizações Acumuladas  (9.994) 0  0  (270.064) (280.058) (278.277) 

        
TOTAL DO ATIVO  50.835.463  193.606  393.700  4.265.944  55.688.713  56.677.446  

 

PASSIVO 

  
Educação 

Básica 

Educação 
Básica 

Gratuita 
Assistência 

Social 

Mantenedora 
e Atividades 
Associativas 2018 2017 

PASSIVO CIRCULANTE  4.438.683  175.215  122.702  422.824  5.159.424  4.671.750  
  Fornecedores  362.554  715  0  78.890  442.159  315.957  
  Obrigações trabalhistas a pagar 8. 2.321.485  155.485  101.866  307.376  2.886.212  2.622.778  
  Impostos, taxas e contribuições diversas 9. 463.424  18.762  11.704  35.170  529.060  570.762  
  Adiantamentos de clientes 10. 1.287.926  0  8.975  0  1.296.901  1.138.187  
  Outras contas a pagar  3.294  253  157  1.388  5.092  24.066  

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  0  0  0  6.990.990  6.990.990  6.450.000  
  Emprestimos e financiamentos 11. 0  0  0  6.990.990  6.990.990  6.450.000  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  46.396.780  18.391  270.998  (3.147.870) 43.538.299  45.555.696  

  Patrimônio social 12. 67.560.101  (7.785.995) (4.632.919) (42.243.921) 12.897.266  14.914.663  
     Superavits / (Deficits) acumulados   61.701.828  (6.294.692) (3.852.569) (36.639.904) 14.914.663  17.071.100  
     Superavit / (Deficit) do exercício  5.858.273  (1.491.303) (780.350) (5.604.017) (2.017.397) (2.156.437) 
  Ajustes por avaliação patrimonial 13. 0  0  0  30.641.033  30.641.033  30.641.033  
  Transferencias entre mantenedora e 
mantidas 14. (21.163.321) 7.804.386  4.903.917  8.455.018  0  0  

TOTAL DO PASSIVO  50.835.463  193.606  393.700  4.265.944  55.688.713  56.677.446  
 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

  
Educação 

Básica 

Educação 
Básica 

Gratuita 
Assistência 

Social 

Mantenedora 
e Atividades 
Associativas 2018 2017          

RECEITA COM VENDAS DE 
SERVIÇOS   49.594.597  2.180  344.231  468.687  50.409.695  50.866.397  

     Atividades de Educação Básica   49.583.135  0  0  0  49.583.135  50.687.147  
          Anuidades e mensalidades 
escolares   49.583.135  0  0  0  49.583.135  50.687.147  
          Outras receitas   0  0  0  0  0  0  
     Atividades de Assistencia Social   11.462  2.180  344.231  468.687  826.560  179.250  
          Convenios e subvenções 
governamentais 15.  11.462  2.180  244.306  468.687  726.635  47.950  
          Contribuições Art. 35 Lei 
10.741/2003   0  0  99.925  0  99.925  131.300  
DEDUÇÕES DAS RECEITAS   (7.924.226) 0  0  (1.824) (7.926.050) (7.690.626) 

     Cancelamentos e devoluções   (250.880) 0  0  (1.824) (252.704) (481.325) 
     Bolsas de Estudos concedidas 
conforme Lei 12.101/09 e Decreto 
8.242/14 16.  (7.673.346) 0  0  0  (7.673.346) (6.085.618) 
     Descontos incondicionais e outras 
bolsas de estudo   0  0  0  0  0  (1.123.683) 
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA   41.670.371  2.180  344.231  466.863  42.483.645  43.175.771  
CUSTOS DAS MERCADORIAS E 
SERVIÇOS   (28.909.048) (1.491.592) (1.122.817) 0  (28.909.048) (34.081.361) 
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     Custos com Serviços de Educação 
Básica   (28.909.048) 0  0  0  (26.294.639) (31.565.610) 

         
          Pessoal e encargos 17.  (22.724.957) 0  0  0  (20.635.426) (24.126.831) 
          Gastos gerais e materiais de uso 
consumo 18.  (3.843.991) 0  0  0  (3.370.832) (5.499.813) 
          Depreciações e amortizações   (1.979.170) 0  0  0  (1.947.878) (1.938.966) 
          Outras custos operacionais   (360.930) 0  0  0  (340.503) 0  
     Custos com Serviços de Assistencia 
Social         
     e de Educação Básica Gratuitos 16.  0  (1.491.592) (1.122.817) 0  (2.614.409) (2.515.751) 

         
          Pessoal e encargos 17.  0  (1.280.683) (808.848) 0  (2.089.531) (2.029.737) 
          Gastos gerais e materiais de uso 
consumo 18.  0  (197.846) (275.313) 0  (473.159) (443.336) 
          Depreciações e amortizações   0  (11.638) (19.654) 0  (31.292) (42.678) 
          Outras despesas operacionais   0  (1.425) (19.002) 0  (20.427) 0  

SUPERAVIT / (DEFICIT) 
OPERACIONAL BRUTO   12.761.323  (1.489.412) (778.586) 466.863  13.574.597  9.094.410  
RECEITAS E DESPESAS 
OPERACIONAIS   535  0  0  (8.561.645) (8.561.110) (6.318.066) 
     Despesas com Serviços 
Administrativos   0  0  0  (8.617.590) (8.617.590) (6.425.801) 
          Pessoal e encargos 17.  0  0  0  (4.605.568) (4.605.568) (2.641.346) 
          Gastos gerais e materiais de uso 
consumo 18.  0  0  0  (3.370.996) (3.370.996) (3.365.375) 
          Depreciações e amortizações   0  0  0  (294.153) (294.153) (419.080) 
          Outras despesas operacionais   0  0  0  (346.873) (346.873) 0  
     Outras Receitas Operacionais   535  0  0  55.945  56.480  107.735  
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO 
EXERCÍCIO ANTES DAS         
DESPESAS E RECEITAS 
FINANCEIRAS   12.761.858  (1.489.412) (778.586) (8.094.782) 5.013.487  2.776.344  
     Despesas e Receitas Financeiras    (6.903.585) (1.891) (1.764) (123.644) (7.030.884) (4.932.781) 
          Despesas Financeiras    (7.679.191) (1.937) (2.690) (244.997) (7.928.815) (5.853.540) 
          Receitas Financeiras   775.606  46  926  121.353  897.931  920.759  
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO 
EXERCÍCIO ANTES DAS 
PARTICIPAÇÕES   5.858.273  (1.491.303) (780.350) (8.218.426) (2.017.397) (2.156.437) 

BENEFICIO TRIBUTÁRIO AUFERIDO   5.311.192  232.531  146.309  282.823  5.972.855  6.140.111  

ISENÇÕES E IMUNIDADES 19.  (5.311.192) (232.531) (146.309) (282.823) (5.972.855) (6.140.111) 

     Contribuição Previdenciária Patronal   (4.061.081) (232.466) (135.982) (257.409) (4.686.938) (4.841.606) 
     COFINS   (1.250.111) (65) (10.327) (25.414) (1.285.917) (1.298.505) 
     Contribuição Social sobre o Lucro   0  0  0  0  0  0  
     Imposto de Renda Pessoa Jurídica   0  0  0  0  0  0  
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO 
EXERCÍCIO   5.858.273  (1.491.303) (780.350) (8.218.426) (2.017.397) (2.156.437) 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

( Em Reais) 
        

   CONTA  PATRIMÔNIO SOCIAL AJUSTES POR TOTAL 

     
Superavits / 
(Deficits)  

Superavit / 
(Deficit) AVALIAÇÃO   

   DESCRIÇÃO  Acumulados  do PATRIMONIAL   
        Exercício    
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2017   18.766.294  (1.696.323) 30.641.033  47.711.004  
Ajustes de exercícios anteriores   1.129  0  0  1.129  
Transferência para Patrimônio Social   (1.696.323) 1.696.323  0  0  
Ajustes por avaliação patrimonial   0  0  0  0  
Superavit / (Deficit) do exercicio   0  (2.156.437) 0  (2.156.437) 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2017   17.071.100  (2.156.437) 30.641.033  45.555.696  
Ajustes de exercícios anteriores   0  0  0  0  
Transferência para Patrimônio Social   (2.156.437) 2.156.437  0  0  
Ajustes por avaliação patrimonial   0  0  0  0  
Superavit / (Deficit) do exercicio   0  (2.017.397) 0  (2.017.397) 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2018   14.914.663  (2.017.397) 30.641.033  43.538.299  

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
METODO INDIRETO 

  PERÍODO DE 

  01/JAN./2018  01/JAN./2017 
  31/DEZ./2018  31/DEZ./2017 

1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  914.375   605.098  
     Resultado liquido ajustado  (849.174)  1.036.393  
          Superavit / (Deficit) do exercicio  (2.017.397)  (2.156.437) 
          Ajustes     
             Depreciações e amortizações  2.273.322   2.400.725  
             Provisão/Reversão da provisão para devedores duvidosos  (1.105.099)  790.976  
             Outros ajustes no ativo imobilizado  0   0  
             Transferencias para o patrimonio social  0   1.129  
     Acrescimos / Decréscimos do ativo circulante  1.275.875   (428.433) 
             Anuidades e/ou mensalidades escolares  1.289.700   (429.079) 
             Impostos e contribuições a recuperar  0   0  
             Outros valores a receber  (13.825)  646  
     Acrescimos / Decréscimos do passivo circulante  487.674   (2.862) 
             Fornecedores  126.202   263.407  
             Obrigações trabalhistas a pagar  263.434   138.012  
             Impostos, taxas e contribuições diversas  (41.702)  6.783  
             Adiantamentos de clientes  158.714   (426.209) 
             Outras contas a pagar  (18.974)  15.145  
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  (2.248.777)  (2.313.879) 
     Pagamentos de aquisições do imobilizado  (2.248.777)  (2.313.879) 
     Pagamentos de aquisições de intangíveis  0   0  
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  540.990   2.100.000  
     Recebimentos / Pagamentos de emprestimos e financiamentos  540.990   2.100.000  
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO  (793.412)  391.219  
5 - RESUMO       
     Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício  2.363.748   1.972.529  
     Variação das disponibilidades no período  (793.412)  391.219  
     Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  1.570.336   2.363.748  

 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

 
   2018  2017 

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR     
RECEITAS   50.213.471   50.492.807  
     Atividades educacionais   49.583.135   50.687.147  
     Atividades assistenciais   826.560   179.250  
     Outras receitas operacionais  56.480   107.735  
     ( - ) Deduções da receita exceto bolsas de estudos e descontos incondicionais (252.704)  (481.325) 
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  (7.449.631)  (8.865.188) 
     Despesas gerais e materiais de consumo  (6.741.828)  (8.865.188) 
     Outras despesas operacionais   (707.803)  0  
VALOR ADICIONADO BRUTO  42.763.840   41.627.619  
RETENÇÕES   (2.273.323)  (2.400.724) 
     Depreciações, amortizações e exaustões  (2.273.323)  (2.400.724) 
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 40.490.517   39.226.895  
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA 897.931   920.759  
     Receitas financeiras   897.931   920.759  
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR  41.388.448   40.147.654  
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO     
DESPESAS FINANCEIRAS  7.928.815   5.853.540  
ATIVIDADES OPERACIONAIS  35.477.030   36.450.551  
     Despesas com pessoal e encargos c/ atividades educacionais 20.635.426   24.126.831  
     Despesas com pessoal e encargos c/ atividades administrativas 4.605.568   2.641.346  
     Despesas com pessoal e encargos c/ assisteiciais e educacionais gratuitas 2.089.531   2.029.737  

     Gastos com atitidades assistenciais e educacionais gratuitas 473.159   443.336  
     Bolsas de estudos e descointos incondicionais concedidos 7.673.346   7.209.301  
SUPERÁVIT / (DEFICIT) DO EXERCÍCIO  (2.017.397)  (2.156.437) 
VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO  41.388.448   40.147.654  

 

KAZUMI YAMASHITA    FRANCISCO A GARCIA  

  PRESIDENTE CPF 371.464.248-04            CONTABILISTA 1SP290549 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 
   
1.  Informações Gerais 
A Associação Assistencial Promocional e Educacional Ressurreição – APER é uma pessoa jurídica de direito privado, 
constituída sob a forma de associação de fins não econômicos, de caráter beneficente, assistencial, educacional, cultural, 
de promoção humana e filantrópica. 
A associação não distribui resultados, dividendos, bonificações ou parcelas de seu patrimônio sob nenhum pretexto, bem 
como não remunera nem concede vantagens por qualquer forma a seus diretores, associados, conselheiros, instituidores, 
beneméritos, benfeitores e equivalentes. Os resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção e 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 
2. Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil emanadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade em especial:  a) Resoluções 750/93 e 1.282/10  - Princípios  de Contabilidade, b) 
Resolução 1.409/12 -  ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidade de lucros; c) Resolução 1.255/09 – NBC TG 1000 (R1) – 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; d) Resolução  1.185/09  - NBC TG 26 (R4) – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis e Resolução 1.374/11 - NBC TG 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
das Demonstrações Contábeis, alteradas pela Resolução 1.376/11, com a Legislação Societária, e com os atos homologados 
pelos órgãos reguladores, e as práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam as normas 
de contabilidade para apresentação das Demonstrações Contábeis. 
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais 1 - unidades de moeda brasileira – e elaboradas de 
acordo com a Norma Internacional de Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas emitida pelo Conselho 
de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB) conforme descrito nas práticas contábeis a seguir:  
2.1  Caixa e equivalentes de caixa 
Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras, com prazo de resgate de até 90 
dias da data da aplicação. Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata e estão demonstradas ao custo, 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício. 
2.2  Contas a receber de clientes e outros recebíveis 
Referem-se a valores de curto e longo prazo referentes a mensalidades escolares a receber dos responsáveis financeiros 
pelos alunos matriculados, contratadas na forma de anuidade, porém a essência do processo é receber ao longo do 
exercício, em parcelas mensais - dentro do mês em curso – o valor correspondente aos serviços educacionais prestados 
naquele mês, e a outros valores recebíveis decorrentes de antecipações, cauções, impostos a recuperar, etc. Sobre 
estes valores não incidem juros e ao final de cada período, os valores contábeis de contas a receber de clientes e outros 
recebíveis são revistos para determinar se há qualquer evidência objetiva deque os valores não são recuperáveis.  Os 
valores considerados incobráveis são reconhecidos como perda no resultado do exercício, e sobre os valores 
considerados duvidosos constitui-se provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa conforme o caso. As 
Anuidades e/ou mensalidades escolares se encontram registrados pelo valor de venda.  
2.3  Imobilizado 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição/construção, e estão ajustados por depreciações 
acumuladas.  
A Administração efetuou análise de forma global do valor contábil dos principais bens do ativo imobilizado das unidades 
geradora de caixa – estabelecimentos de ensino e assistência social - a ser mantido e utilizado nas operações, a fim de 
identificar se o valor contábil dos bens são inferiores ao valor recuperável. O resultado não indicou que esses ativos 
sofreram uma perda por redução ao valor recuperável motivo pelo qual, não foram realizados os testes de impairment 
individualizados por bem. Esta decisão foi baseada no item 2.13 e 2.14 da NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas em função do custo do procedimento superar os benefícios esperados. 
2.4  Intangíveis 
Os ativos intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição, menos a amortização acumulada calculada com base 
na vida útil estimada, utilizando-se o método linear.  
2.5  Empréstimos e financiamentos 
Todos os custos de empréstimos são reconhecidos no resultado no período em que forem incorridos. A despesa de juros 
é reconhecida com base no método de juros efetivos e incluída em custos financeiros. 
2.6  Contas a pagar a fornecedores e outras obrigações 
As contas a pagar a fornecedores e outras obrigações, são obrigações assumidas em prazos normais de crédito e não 
estão sujeitas a juros. As contas a pagar a fornecedores quando valorizadas em moeda estrangeira são convertidas para 
Reais – unidade monetária brasileira - utilizando-se a taxa de câmbio vigente na data do encerramento.  
2.7  Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes 
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos (passivos). 
2.8  Provisões 
As provisões são reconhecidas quando um evento passado gerou uma obrigação presente - legal ou implícita – e existe 
a probabilidade da não realização de valores a receber ou de uma saída de recursos. Os valores constituídos como 
provisões foram calculados e registrados tomando por base a melhor estimativa do valor de liquidação na data de 
encerramento das demonstrações financeiras, levando em consideração os riscos e incertezas.  
2.9  Redução ao valor recuperável de ativos – Impairment  
A Administração efetuou análise de forma global do valor contábil dos principais bens do ativo imobilizado das unidades 
geradora de caixa – estabelecimentos de ensino e assistência social - a ser mantido e utilizado nas operações, a fim de 
identificar se o valor contábil dos bens são inferiores ao valor recuperável. O resultado não indicou que esses ativos 
sofreram uma perda por redução ao valor recuperável motivo pelo qual, não foram realizados os testes de impairment 
individualizados por bem. Esta decisão foi baseada no item 2.13 e 2.14 da NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas em função do custo do procedimento superar os benefícios esperados. 
2.10  Ajuste ao valor presente 
As atualizações e/ou descontos para ajuste ao valor presente dos elementos do ativo e passivo financeiros – aplicações 
financeiras de curto e longo prazo , títulos e valores mobiliários, empréstimos e financiamentos conforme o caso - foram 
calculadas com base nas taxas de rendimentos ou encargos pactuada nas operações, de forma proporcional até a data 
do encerramento do exercício.  
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Em relação aos ativos e passivos não financeiros - valores a receber de mensalidades, adiantamentos, outras contas a 
receber, fornecedores, e outras contas a pagar – não foram identificadas situações relevantes que indicassem a 
necessidade do referido ajuste.    
2.11  Receitas, Custos e Despesas 
O reconhecimento de receitas, custos e despesas na demonstração do resultado é feito com base na associação direta 
entre os custos e despesas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado de confrontação 
entre despesas e receitas (Regime de Competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas, 
custos e despesas que resultem diretamente das mesmas transações ou outros eventos. 
3.  Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Riscos Associados 
Os instrumentos financeiros da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais e estão compreendidos 
principalmente pelas contas-correntes bancárias, pelos saldo de aplicação financeiras, contas a receber e pelos 
empréstimos e financiamentos, classificados como instrumentos financeiros para negociação (caixa e equivalentes de 
caixa). Estão demonstrados por valores próximos aos seus valores de mercado, e estão expostos, principalmente, a 
riscos de mercado e de crédito, porém, nenhum indicativo de imparidade é conhecido pela Administração. A Entidade 
não opera com instrumentos financeiros derivativos. 
A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: 

a. Risco de crédito: representa o risco de prejuízo financeiro da Entidade caso um cliente ou contra-parte em um 
instrumento financeiro não cumpra com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis 
da Entidade representados, principalmente por caixa e equivalentes de caixa, valores a receber e outros créditos. 

b. Risco de liquidez: representa o risco de a Entidade encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações 
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com  pagamentos a vista ou com outro ativo 
financeiro. Os principais passivos financeiros estão representados pelos empréstimos e financiamentos, 
fornecedores e obrigações sociais, fiscais e trabalhistas. 

c. Risco operacional: representa o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas 
associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-estrutura da Entidade e de fatores externos, exceto os 
relacionados ao risco de créditos, de liquidez e de taxa de juros, bem como aqueles decorrentes de exigências 
legais e reguladoras. O objetivo da Entidade é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de 
prejuízos que inviabilizem a continuidade de suas operações.  

 
4.  Caixa e Equivalentes de Caixa 

Caixa 134.319 
Bancos conta movimento 196.065 
Aplicações financeiras de liquidez imediata 1.239.952 

 1.570.336 
5.  Anuidades e Mensalidades a Receber 

Vencidas até 31/12/2017 2.402.163 
Vencidas de 01/01/2018 a 31/12/2018 2.299.540 

 4.701.703 
6.  Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
A referida provisão foi constituída sobre o total dos saldos vencidos até 31/12/2017. A direção da entidade decidiu por 
não constituir provisão para perdas sobre os valores vencidos no ultimo exercício em face do alto índice de 
recuperabilidade quando da renovação das matriculas para o exercício seguinte. 
7.  Imobilizado 

Contas Valor Justo 
  

Depreciações Taxa Valor 
e Amortizações  ao Residual 

   Acumuladas Ano 31/12/2018 
  Imóveis, Edificações e Instalações 51.558.315  (7.895.352) 4% a 10% 43.662.963 
  Veículos 1.370.266  (1.370.035) 20% 231 
  Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 3.747.773  (3.198.537) 10% 549.236 
  Móveis e Utensílios 3.887.130  (2.751.404) 10% 1.135.726 
  Instalações e Outras Imobilizações 3.393.437  (938.915) 10% 2.454.522 
  Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 3.898.812  (919.498) 4 a 10% 2.979.314 
  Construções em andamento 911.695  0 0% 911.695 
 68.767.428  (17.073.741)  51.693.687 

8.  Obrigações Trabalhistas a Pagar 
Ordenados e salários a pagar 1.437.925 
Férias e encargos a pagar 1.448.287 
 2.886.212 

9.  Impostos, Taxas e Contribuições Diversas 
Tributos retidos a recolher 134.507 
Encargos sociais e previdenciários 394.553 

 529.060 
10.  Adiantamento de Clientes 
Refere-se a antecipação de mensalidades escolares referentes ao próximo exercício. Estão demonstradas pelo valor original. 
11.  Empréstimos e Financiamentos 
Referem-se a recursos captados de terceiros através de empréstimos e financiamentos para reforço de capital de giro e 
estão registrados pelo valor presente com encargos financeiros registrados “pró-rata tempore” até data do encerramento 
do exercício social. Foram dados em garantis aval dos diretores e recebíveis. 

Longo Prazo Em Reais (1) 
Associação Promocional Comum. Ressurreição  – Capital de 
Giro 6.990.990 

12.  Patrimônio Social 
É composto pelos valores dos superávits e déficits acumulados ao longo dos exercícios, cujos valores foram reinvestidos 
na ampliação e manutenção de suas instalações e na manutenção dos serviços prestados. 
13. Ajustes por Avaliação Patrimonial  
Refere-se ao valor do ajuste registrado nas contas do ativo imobilizado resultante dos testes de impairment realizados 
nas unidades geradoras de caixa – estabelecimentos de ensino e de assistência social – para valorização dos bens ao 
valor recuperável.   
14.  Transferências Entre Mantenedora e Mantidas 
As transferências de recursos - enviados e/ou recebidos - entre as unidades matriz e filiais são remessas de valores para 
fazer frente às obrigações, ou para centralizar a gestão dos recursos na mantenedora ou administrações regionais conforme 
o caso. Estão registradas a valores originais.   
15. Receitas com Doações, Contribuições e Convênios e Subvenções Governamentais 
15.1 Contribuições Art. 35 da Lei 10.741/2003 

As doações e contribuições estão registradas em contas de receitas operacionais, a valores originais. As doações e 
contribuições são valores recebidos de terceiros, a título de colaboração por espontaneidade dos benfeitores. A entidade 
recebeu no exercício o total de R$ 99.925 a título de contribuição dos assistidos para custeio das atividades  conforme 
estabelece o Art. 35 da Lei 10.741/2003. 
15.2 Convênios e Subvenções Governamentais 
Os convênios e subvenções governamentais em assistência social estão registradas em contas de receitas operacionais, 
a valores originais. Os valores são recebidos a título de remuneração e custeio dos serviços prestados de forma 
complementar aos serviços oferecidos pelo Governo e totalizaram no exercício R$ 726.635 
16. Aplicação em Gratuidades 
A instituição mantém critérios de avaliação social para a concessão e manutenção das gratuidades. Os benefícios são 
concedidos das seguintes formas: ( a ) Gratuidade direta - consiste na cobertura total dos gastos com a manutenção do 
assistido, sob o regime de internato ou tempo integral, prestando assistência social, educacional, religiosa, à saúde, moradia, 
vestuário e alimentação, com integração social extensiva a familiares;  e ( b ) Gratuidade total ou parcial - promovida através 
de bolsas de estudos, as quais, são concedidas após avaliação de situações especiais e excepcionais dadas em função da 
renda familiar, da necessidade imperiosa de auxílio para a família, quando de situação emergencial, tais como calamidades, 
doenças, perda de emprego, ou outras que possam comprometer a manutenção da criança na escola, de deficiência física 
ou mental e para incentivo ao estudo e pesquisa. 
16.1  Demonstração da Aplicação em Gratuidades de Acordo com a Lei 12.101/09 e alterações e do decreto 8.242/14 

Bolsas de estudo integrais Lei 12.101/09 3.381.671 
Bolsas de estudos parciais de 50% Lei 12.101/09 3.337.554 
Descontos assistenciais Art. 68 do Decreto 8.242/14 e outras 
bolsas 954.121 
 7.673.346 
Educação básica gratuita 1.491.592 
Ações assistenciais 1.122.817 
 2.614.409 
TOTAL APLICADO EM GRATUIDADES 10.287.755 

16.2  Demonstração das Quantidades de Bolsas de Estudos Concedidas na Educação Básica conforme Anexo VIII-
A da Portaria Normativa MEC 15/2017 

VARIÁVEIS DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Megi Numero de alunos matriculados em escolas gratuitas em tempo integral  239 
Meg Numero de alunos matriculados em escolas gratuitas em tempo normal 0 
Mep Numero de alunos matriculados em escolas pagantes 4.279 
M Numero de alunos matriculados 4.518 
Bne Numero de alunos com bolsa de estudo integrais NÂO enquadradas na Lei 

12.101/09 
14 

Ai Numero de alunos inadimplentes a mais de 90 dias que não renovaram matricula 0 
N = M-Bne-Ai Numero de alunos para base de cálculo = Total de alunos matriculados excluindo-

se os alunos inadimplentes (Art. 13-C, § 2º, da Lei 12.101/09) e alunos com bolsas 
de estudo integrais que não atenderam a Lei 12.101/09 

4.504 

Id Numero de alunos com bolsa de estudo integrais conforme Art. 14 da Lei 12.101/09 
que tenham a sua deficiência declarada no censo da educação básica 

0 

It Numero de alunos com bolsa de estudo integrais conforme Art. 14 da Lei 12.101/09 
matricuçados na educação básica em tempo integral 

239 

Io Numero de alunos com bolsa de estudo integrais conforme Art. 14 da Lei 12.101/09 
matricuçados na educação básica que não sejam portadores de deficiência e não 
estejam matriculados em tempo integral 

418 

I = Id+It+Io Numero de alunos com bolsas de estudo integrais de acordo com o Art. 14 da Lei 
12.101/09 

657 

P Numero de alunos com bolsas de estudo parciais de 50% de acordo com o Art. 14 
da Lei 12.101/09 

244 

Bcc Quantidade de bolsas de estudo integrais resultado da conversão  de beneficios 
complementares calculados em planilha auxiliar (Anexo 9) 

0 

LBc Limite de beneficios complementares (25% da Proporção 5 x 1) = (1 / 3) x (Io + 1,2 
x Id + 1,4 x It + 0,5 x P)  291 

Bc  Quantidade de bolsas de estudo integrais resultado da conversão de beneficios 
complementares a considerar 0 

CALCULOS 
 a) Proporção 9 x 1    
a.1) Proporção 9 x 1 = (N / 10) 451 
a.2) Quantidade de bolsas de estudo integrais de acordo com a Lei 12.101/09 = I 657 

a.3) Verificação da quantidade minima de bolsas de estudo integrais de acordo com a Lei 12.101/09 
Proporção 9 x 1 = (I ≥ N / 10) ATENDIDO 
 b) Proporção 5 x 1    
b.1) Proporção 5 x 1 = (N / 6) 751 
b.2) Numero de bolsas equivalentes ( (Io + 1,2 x Id + 1,4 x It + 0,5 x P + Bc)  874 
b.3) Verificação da quantidade minima de bolsas de estudo integral de acordo com a Lei 12.101/09 
Proporção  5 x 1= ( N / 6 ) ≥  (Io + 1,2 x Id + 1,4 x It + 0,5 x P + Bc)  ATENDIDO 

17. Gastos com Pessoal 

 

Educação 
Básica 

 
Educação Básica 

Gratuita 

 
Assistencia 

Social 

 
Outras 

Atividades 
Associativas 

Salarios, ordenados e indenizações 20.587.665   1.166.530   742.401   1.348.721  
Encargos sociais 1.897.159   109.230   66.447   253.700  
Outros gastos 240.133   4.923   0   3.003.147  
 22.724.957   1.280.683   808.848   4.605.568  

18. Gastos Gerais e Materiais de Uso e consumo 
2018 - Em Reais ( 1 ) 

 

Educação Básica 
 

Educação 
Básica 

Gratuita 

 
Assistencia Social 

 
Outras 

Atividades 
Associativas 

Materiais de consumo 872.498   139.972   156.113   573.873  
Serviços de terceiros pessoas fisicas e 
jurídicas 671.374   10.806   16.470   1.149.256  
Alugueis e locações 541.571   0   0   97.891  
Manutenção de bens 271.731   4.782   7.306   149.781  
Energia elétrica 635.294   11.769   27.461   19.819  
Agua e esgoto 376.535   2.363   19.079   5.421  
Telecomunicações e internet 80.214   6.603   4.936   77.946  
Transporte, viagens e estadias 98.284   3.783   24.727   287.092  
Contribuições e doações 42.791   1.168   8.224   366.866  
Outros gastos 253.699   16.600   10.997   169.892  
 3.843.991   197.846   275.313   3.370.996  

 
19. Isenções e Imunidades 
Os benefícios recebidos no exercício na forma de isenção parcial ou total da contribuição da empresa para o INSS e COFINS, 
foram calculados como se devido fossem por unidade e o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro foram 
calculados como se devido fossem, porém, sobre o resultado da entidade, cujos valores demonstramos a seguir:  

Contribuição previdenciária patronal 4.686.938 
COFINS 1.285.917 
Contribuição social sobre o lucro 0 
Imposto de renda pessoa jurídica 0 

 5.972.855 
20.  Seguros 
A entidade mantém seus bens móveis e imóveis segurados a valores julgados suficientes para cobertura de eventuais perdas 
e/ou danos 
21. Aprovação das Demonstrações Financeiras 
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela direção geral da entidade e autorizadas para emissão em 8 de 
março de 2019  

   

 CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS - CNPJ: 
67.996.769/0001-82   

2.018 2.017 2.018 2.017
ATIVO PASSIVO
Ativo Circulante Passivo Circulante
Caixa 1.691,52 1.288,34 Fornecedores 1.430,48
Bancos Contas de Movimento 28.125,36 4.087,25 Obrigações Trabalhistas 90.555,15 60.222,60
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 263.169,26 152.291,47 Obrigações Tributárias 25.719,37 21.112,55
Co-Financiamento a Receber 411.130,80 405.054,00 Co-Financiamento Público a Realizar 523.886,75 429.958,38
Adiantamentos a Empregados 4.087,24 6.767,33 Provisões Trabalhistas 69.469,81 75.468,77
Outros Créditos 4.928,68 626,31 Outros Créditos de Terceiros -                              
Total do Ativo Circulante 713.132,86 570.114,70 Total do Passivo Circulante 711.061,56 586.762,30

Passivo Exigivel de Longo Prazo
Ativo Permanente Provisão - Passivo Trabalhista -                              
Terrenos/Edificações 34.932,19 34.932,19 Patrimônio Social
Móveis e Utensilios 10.483,68 10.483,68 Superávit/Déficit - Exercicios Anteriores 48.210,26 17.641,15
Equipamentos e Aparelhos 77.829,53 76.010,87 Bens Recebidos em Doação 43.666,70 43.666,70
Veículos 41.447,70 41.447,70 Depreciação dos Bens Recebidos (43.666,70)                  (43.666,70)                
Softwares 199,00 199,00 Resultado de Exercicios Anteriores 10.575,24 10.575,24
(-) Depreciações Acumuladas (93.731,54)             (87.640,34)             Superávit/Déficit do Exercicio 14.446,36 30.569,11
Total do Ativo Permanente 71.160,56 75.433,10 Total do Patrimonio Social 73.231,86 58.785,50

Total do Ativo 784.293,42 645.547,80 Total do Passivo 784.293,42 645.547,80

CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS
CNPJ 67.996.769/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018 E DE 2.017
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2.018 2.017 2.018 2.017
RECEITAS DESPESAS
Receitas Próprias Assistência Social
Contribuições de Instituiçõe Privadas 16.078,92 26.692,09 Recursos Próprios
Contribuições de Pessoas Físicas 76.548,30 123.061,78 Despesas com Pessoal Empregado 81.003,43 118.243,75
Eventos de Captação de Recursos 29.169,40 21.410,78 Material de Consumo 10.440,82 11.028,21
Receitas Patrimoniais 500,00 7.700,00 Serviços e Utilidades 17.453,52 11.816,45
Receitas de Alicações Financeiras 7.566,79 6.218,54 Outras Despesas Administrativas 17.533,35                   13.938,22                  
Recuperação de Despesas 23.450,61 19.768,01 Impostos e Taxas 1.417,39 1.433,80
Outras Receitas 1.155,57 -                          Tarifas Bancárias/Encargos Financeiros 6.441,24                     6.242,89                    
Total das Receitas Próprias 154.469,59 204.851,20 Eventos de Captação de Recursos 5.733,48 11.578,77

Isenção da Cota Patronal do INSS 289.450,96 260.139,43
Co-Financiamento Público Beneficios Tarifários-Serviços.Públicos 44.167,76 35.574,09
FMAS Campinas - Recurso Municipal e Federal 1.624.085,77 1.592.731,07 Total 473.641,95 469.995,61
Recursos Públicos Aplicados
SAS Valinhos 169.221,19 -                          Recursos Públicos Aplicados
Recursos de Parcerias c/ Instituições Privadas FMAS-Co-Financiamento
Fundação FEAC -                          10.000,00 Despesas com Pessoal Empregado 1.191.792,41              1.151.424,23            
Total dos Recursos de Parcerias 1.793.306,96 1.602.731,07 Materiais e Suprimentos 194.654,62                 191.184,17                

Manutenção das Instalações/Equiptos. 8.330,05                     14.897,82                  
Serviços e Utilidades 97.646,78                   105.245,97                
Outras Despesas Operacionais 131.661,91                 129.978,88                

Beneficios Fiscais e Tarifários Total Aplicado 1.624.085,77              1.592.731,07            
Isenção da Cota Patronal do INSS 289.450,96 260.139,43
Descontos em Tarifas de Serviços Públicos 44.167,76              35.574,09              Aplicação de Recursos - Fundação FEAC

Instalação de Equipamentos de Segurança 10.000,00                  
Total dos Beneficios Usufruidos 333.618,72            295.713,52            

Recursos Públicos Aplicados
SAS Valinhos-Co-Financiamento
Despesas com Pessoal Empregado 129.786,21                 -                             
Materiais e Suprimentos 29.290,41                   -                             
Serviços e Utilidades 10.144,57                   -                             
Total Aplicado 169.221,19                 

Total dos Recursos de Parcerias 1.793.306,96              1.602.731,07            

Despesa Total 2.266.948,91              2.072.726,68            

Total das Receitas do Exercício 2.281.395,27 2.103.295,79 Superávit/Déficit do Exercício 14.446,36 30.569,11

Presidente Contador-CRC 1.SP.202862/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018 E DE 2.017

Campinas, 31 de Dezembro de 2.018.

________________________________ ________________________________
Jose Arlindo de Nadai Nelson da Silva

Notas Explicativas
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha:  1

CNPJ: 67.996.769/0001-82 
Emissão: 22/05/2019 

Rua Campinas, Nº 9 09  - Valinhos - SP - 13276-065 - Fone: (19)3869-8011
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CARITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS
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Folha:  2

CNPJ: 67.996.769/0001-82 
Emissão: 22/05/2019 

Campinas, 31 de dezembro de 2018.

Contador
Nelson da Silva

CT CRC: 1.SP.202.862/0-5CPF: 167.702.938-20
JOSE ARLINDO DE NADAI

Presidente

 

  

 ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO SANTA CLARA - CNPJ: 
02.067.677/0001-72   

 

2.018 2.017 2.018 2.017
ATIVO PASSIVO
Ativo Circulante Passivo Circulante  
Caixa 333,78 305,91 Fornecedores -                  -                 
Bancos Contas de Movimento 31.697,65 5.716,99 Obrigações Trabalhistas 39.570,15 35.532,57
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 390.625,25 329.783,21 Obrigações Tributárias 11.599,23 11.997,27
Co-Financiamento a Receber 263.472,75 259.578,72 Co-Financiamento Público a Realizar 374.048,47 302.596,16
Convenios com Instituições Parceiras 15.608,92 15.026,40 Recursos de Parcerias a Realizar 86.997,60 73.188,04
Outros Créditos 2.448,73 1.991,10 Provisões Trabalhistas 40.411,40 39.414,35
Total do Ativo Circulante 704.187,08 612.402,33 Outras Contas do Passivo -                  2.500,00

Total do Passivo Circulante 552.626,85 465.228,39
Ativo Permanente
Móveis e Utensilios 12.824,00 12.824,00 Patrimônio Social
Equipamentos e Aparelhos 14.114,73 14.114,73 Superávit de Exercicios Anteriores 162.957,14     179.990,18
Equipamentos de Informática 16.490,90 16.490,90 Superávit/Déficit do Exercício (1.077,91)        (17.033,04)     
Veículos -                   -               Bens Recebidos em Doação 4.822,34 5.836,34
Depreciações Acumuladas (28.288,29)       (21.810,09)   
Total do Ativo Permanente 15.141,34 21.619,54 Total do Patriônio Social 166.701,57 168.793,48

Total do Ativo 719.328,42 634.021,87 Total do Passivo 719.328,42 634.021,87

2.018 2.017 2.018 2.017
RECEITAS DESPESAS
Receitas Próprias ASSISTENCIA SOCIAL
Contribuições/Doações de Pessoas Físicas 734,67 6.572,37 Recursos Próprios
Contribuições/Doações de Pessoas Jurídicas -                   -               Despesas com Pessoal Empregado 19.625,59       34.018,63      
Receitas de Aplicações Financeiras 16.629,84 20.437,98 Materiais e Suprimentos 1.015,61         103,92           
Eventos Para Captação de Recursos -                   4.142,00 Manutenção das Instalações 34,90              684,63           
Recuperação de Despesas 15.191,88 10.184,21 Despesas de Apoio Administrativo 10.985,09       21.218,39      
Receitas Patrimoniais -                   891,24 Impostos e Taxas -                  910,23

Despesas Financeiras 1.973,11         2.325,04        
Total das Receitas Próprias 32.556,39        42.227,80    Isenção da Cota Patronal do INSS 143.624,49 149.813,56

Isenção de Tarifas de Serviços Públicos 16.272,20       16.849,68      
Eventos de Captação de Recursos - -
Total 193.530,99     225.924,08

Parcerias Públicas e Privadas
FMAS-Co-Fnanciamento 987.633,54 997.773,62 Parceria Pública
Fundação FEAC 48.626,21        57.447,99    Fundo Muncipal de Assistência Social

Total dos Recursos 1.036.259,75   1.055.221,61 Despesas com Pessoal Empregado 700.886,53     673.100,18    
Materiais e Suprimentos 77.122,09       86.815,85      

Beneficios Fiscais e Tarifários Manutenção das Instalações 1.414,18         4.090,25        
Isenção da Cota Patronal do INSS 143.624,49 149.813,56 Projeto Rede de Recâmbio 72.975,20       90.438,06      
Tarifas de Serviços Públicos 16.272,20        16.849,68    Transporte de Usuário -                  756,00           

Aluguel de Imóvel 91.532,00       90.036,00      
Total dos Beneficios Usufruidos 159.896,69      166.663,24  Despesas de Apoio Administrativo 43.703,54       52.537,28      

Total Aplicado 987.633,54     997.773,62    

Parceria Privada - Fundação FEAC
Despesa com Pessoal Empregado 7.252,97         4.449,19        
Materiais e Suprimentos 2.892,76         2.431,66        
Manutenção das Instalações 964,70            3.963,55        
Impostos e Taxas 1.118,45         1.850,28        
Serviços Tecnicos 27.600,00       27.820,00      
Despesas de Apoio Administrativo 8.797,33         16.933,31      
Total Aplicado 48.626,21       57.447,99      

Total das Receitas do Exercício 1.228.712,83 1.264.112,65 Total da Despesa 1.229.790,74  1.281.145,69 

Superávit/Déficit do Exercício (1.077,91)        (17.033,04)     

ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO SANTA CLARA
CNPJ 02.067.677/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018 E DE 2.017

Presidente Contador-CRC 1.SP.202862/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018 E DE 2.017

Campinas, 31 de Dezembro de 2.018.

                       _________________________________                    ______________________________
Terezinha Yassuko Ikeda Shibuta Nelson da Silva

Notas Explicativas
ASSOCIACAO CASA DE APOIO SANTA CLARA
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha:  1

CNPJ: 02.067.677/0001-72 
Emissão: 22/05/2019 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I - Contexto Operacional

Nota 1 - Objetivos da Instituição

Associação Casa de Apoio Santa Clara, CNPJ 02.067.677/0001-72, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e 
sem fins lucrativos, tem como missão realizar ações sócio-assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e 
planejada, através de da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de promoção humana das pessoas, grupos e 
comunidades em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância 
com o que estabelece a Lei 11638/2007, e alterações posteriores, bem como com as normas contábeis emanadas do Conselho 
Federal de Contabilidade, em especial a Resolução CFC 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de 
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financeiras e eventos para captação de recursos   foram registradas e reconhecidas nas datas do efetivo recebimento.

    III - Origem dos Recursos

Nota 7 

As receitas próprias da entidade obtidas no exercício de 2018 estão assim distribuídas segundo sua origem:

a) Doações de pessoas físicas        R$       734,67                                                             
b) Receitas de aplicações financeiras em renda fixa        R$  16.629,84
c) Recuperação de Despesas    R$  15.191,88
                                                                                                  ________________
    Total Recebido                                                         R$  32.556,39
 
Nota 8
 
A entidade manteve parceria com o poder público para prestar atendimento social através do programa Abrigo Para Pessoas em 
Situação de Rua (Feminino). Essa parceria está estabelecida no Termo de Colaboração Nº 117/2017 o qual teve sua vigência 
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077/2018 conforme processo Administrativo 2016/10/39842. O referido Termo prevê o repasse de R$ 1.053.891,00, sendo R$ 
628.791,08 recurso de fonte municipal; R$ 124.999,92 recurso de fonte estadual e R$ 300.000,00 recurso de fonte federal.
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628.791,08 recurso de fonte municipal; R$ 124.999,92 recurso de fonte estadual e R$ 300.000,00 recurso de fonte federal.

Nota 9

Do co-financiamento previsto no Termo de Colaboração 117/2017 no período de Janeiro a Março de 2018 e Termo de 
Aditamento de Colaboração 077/2018 no período de Abril a Dezembro de 2018, o poder público repassou á entidade até a data 
de encerramento do exercício o montante de R$ 1.049.996,97

Nota 10

A entidade manteve parceria com a Fundação FEAC com a finalidade de qualificar serviços desenvolvidos e potencializar impacto 
social. Até o encerramento do exercício foram repassados á entidade R$ 61.853,25 dos quais R$ 48.626,21 dos recursos foram 
aplicados nos projetos sociais por ela desenvolvidos.

Nota 11

A entidade usufruiu da isenção da contribuição previdenciária do empregador composta da contribuição patronal, seguro 
acidente de trabalho e contribuição a terceiros no montante de R$ 143.624,49. A entidade também foi beneficiada com 
descontos em tarifas de serviços públicos no montante de R$ 16.272,20.

financeiras e eventos para captação de recursos   foram registradas e reconhecidas nas datas do efetivo recebimento.

    III - Origem dos Recursos

Nota 7 

As receitas próprias da entidade obtidas no exercício de 2018 estão assim distribuídas segundo sua origem:

a) Doações de pessoas físicas        R$       734,67                                                             
b) Receitas de aplicações financeiras em renda fixa        R$  16.629,84
c) Recuperação de Despesas    R$  15.191,88
                                                                                                  ________________
    Total Recebido                                                         R$  32.556,39
 
Nota 8
 
A entidade manteve parceria com o poder público para prestar atendimento social através do programa Abrigo Para Pessoas em 
Situação de Rua (Feminino). Essa parceria está estabelecida no Termo de Colaboração Nº 117/2017 o qual teve sua vigência 
prorrogada para o período de 01 de Abril de 2018 a 31 de Março de 2.019 pelo Termo de Aditamento de Colaboração nº 
077/2018 conforme processo Administrativo 2016/10/39842. O referido Termo prevê o repasse de R$ 1.053.891,00, sendo R$ 
628.791,08 recurso de fonte municipal; R$ 124.999,92 recurso de fonte estadual e R$ 300.000,00 recurso de fonte federal.

Nota 9

Do co-financiamento previsto no Termo de Colaboração 117/2017 no período de Janeiro a Março de 2018 e Termo de 
Aditamento de Colaboração 077/2018 no período de Abril a Dezembro de 2018, o poder público repassou á entidade até a data 
de encerramento do exercício o montante de R$ 1.049.996,97

Nota 10

A entidade manteve parceria com a Fundação FEAC com a finalidade de qualificar serviços desenvolvidos e potencializar impacto 
social. Até o encerramento do exercício foram repassados á entidade R$ 61.853,25 dos quais R$ 48.626,21 dos recursos foram 
aplicados nos projetos sociais por ela desenvolvidos.

Nota 11

A entidade usufruiu da isenção da contribuição previdenciária do empregador composta da contribuição patronal, seguro 
acidente de trabalho e contribuição a terceiros no montante de R$ 143.624,49. A entidade também foi beneficiada com 
descontos em tarifas de serviços públicos no montante de R$ 16.272,20.

Campinas, 31 de dezembro de 2018.

Contador
Nelson da Silva

CT CRC: 1.SP.202.862/0-5CPF: 270.247.688-00
TEREZINHA YASSUKO IKEDA SHIBUTA

PRESIDENTE

Rua Campinas, Nº 9 09  - Valinhos - SP - 13276-065 - Fone: (19)3869-8011
PIVA CONTABILIDADE LTDA ME
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