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Arrastões, busca ativa e pesquisa sobre o aedes aegypti mobilizam agentes
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Novo Posto da Sanasa, no Terminal Central

 As Regiões Leste e No-
roeste da cidade recebem
hoje ações de combate à den-
gue. Técnicos da Saúde esta-
rão em campo na área da Vila
Nogueira, na abrangência da
Administração Regional 3, na
Região Leste. Na Vila

Florence,  Região Noroeste,
haverá arrastão, pois, no lo-
cal, foram confirmados casos
autóctones de dengue nos úl-
timos dias. Também haverá
aplicação de inseticida e bus-
ca ativa de suspeitos.

O Posto de Atendimen-
to da Sanasa da Galeria
Pajé será transferido, nes-
ta semana, para o Terminal
Central, no Viaduto Miguel
Vicente Cury. O posto ficará

instalado nos boxes 54 e
55, ao lado do local de ven-
da de passes da Emdec, e
funcionará de segunda a
sexta, das 8 às 16 horas.

 Uma programação es-
pecial de espetáculos tea-
trais infantis e musicais  foi
elaborada pela Secretaria
Municipal de Cultura, Espor-
tes e Turismo (SMCET). As
atividades serão realizadas
em diversos bairros de

Campinas, levando aos mo-
radores diversão e entre-
tenimento. O objetivo é per-
mitir maior acesso à cultura
para a população. A entra-
da para os espetáculos é
gratuita.

Com o objetivo de prote-
ger a saúde dos idosos, a
Prefeitura realizou ontem,
nos Centros de Saúde
Valença e Floresta, o 2o

Fórum Regional Descentrali-
zado do Idoso. O evento é
uma parceria com o Conse-

lho Municipal do Idoso e
ONGs. A Secretaria de Saú-
de de Campinas também lan-
çou o Manual de Orientações
Técnicas para a Vigilância à
Saúde em Instituições que
Abrigam Idosos.

O Centro Prof is-
sionalizante ‘’Tancredo
Neves’ ’ ,  no Jard im
Novo Campos Elíseos,
está recebendo  inscri-
ções para o curso gra-
tuito de pintor de pa-
rede, com iníc io das
aulas previsto para o
próximo dia 28.

As aulas teóricas e
práticas serão ministra-
das de segunda à quin-
ta-feira, das 16 às 18
horas, e aos sábados,
das 8 às 12 horas. O
curso terá a duração
de três meses.
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Sanasa transfere posto da
Galeria Pajé para Terminal Central

A Sanasa iniciou, nesta se-
gunda-feira, a construção da
rede de água no bairro São Judas
Tadeu, localizado na região Su-
doeste da cidade, beneficiando
2.100 pessoas que hoje são aten-
didas através de torneiras cole-
tivas e caminhões-pipa.

Serão executados 4,8 mil
metros de rede em PVC, com di-
âmetros de 50 a 150 milímetros.
A obra será executada com re-
cursos próprios da empresa,
com um investimento de R$ 240
mil. A previsão é de que, em fe-
vereiro de 2003, a obra esteja
concluída, possibilitando a cada
domicílio obter a sua ligação de
água individual.

A Sanasa transfere, nesta
semana, o Posto de Atendi-
mento da Galeria Pajé para o
Terminal Central, no Viaduto
Miguel Vicente Cury. O posto
ficará instalado nos boxes 54
e 55, ao lado do local de ven-
da de passes da Emdec, e
funcionará de segunda à sex-
ta-feira, das 8 às 16 horas.

Totalmente informatizado,
o Posto de Atendimento
Vicente Cury contará com dois
atendentes que farão os pe-
didos de ligações de água e
esgoto, 2ª via de conta de
água, pedido de remoção de
cavalete, vistoria para habi-
te-se, extinção de ligações,
dúvidas sobre a conta de
água, entre outros serviços.
A estimativa é de que 150
pessoas sejam atendidas di-
ariamente.

Novo Posto de Atendimento da Sanasa, nos boxes 54 e 55 do Terminal Central

Além deste posto no cen-
tro da cidade, existem outros
11 que atendem aos mora-
dores da região de Barão Ge-

ra ldo,  Nova Aparec ida,
Sousas, Parque Valença, Cas-
telo, Jardim Londres, Parque
Taquaral, Horto Shopping, da

sede, no bairro Ponte Preta,
e o Posto de Atendimento
Móvel, que atende diariamente
em cinco regiões da cidade.

Jardim SãoJardim São
Judas ganhaJudas ganha
rede de águarede de água

Fórum discute assistência aoFórum discute assistência ao
idoso na idoso na rregião do Campo Grandeegião do Campo Grande A Secretaria de Saúde de

Campinas acaba de lançar o
Manual de Orientações Téc-
nicas para a Vigilância à Saú-
de em Instituições que Abri-
gam Idosos.

O documento começou
a ser distribuído em toda
Rede Municipal de Saúde de
Campinas nesta terça-feira.

O objetivo é proteger a
saúde dos idosos que vivem
em instituições fechadas, se-
jam elas privadas, públicas
ou filantrópicas.

O manual foi elaborado
por um grupo técnico cons-
tituído por profissionais de
enfermagem, auxiliares de
enfermagem, cirurgiões
dentistas e médicos da Se-
cretaria de Saúde, com a co-
laboração dos técnicos das
Vigilâncias à Saúde do muni-
cípio.

As orientações tiveram
como base as leis e regula-
mentações brasileiras que

Saúde lança manual
determinam como deve ser
a vigilância à saúde dos ci-
dadãos com 60 anos ou mais
e que moram em instituições
de qualquer natureza.

De acordo com Vicente
Pizani Neto, coordenador da
Vigilância Sanitária de Campi-
nas, o documento padroniza
as ações de inspeção em ins-
tituições específicas para este
público, levando em conta as
questões relativas à saúde, ali-
mentação, higiene, repouso e
lazer dos usuários.

“São normas que dizem
respeito à convivência com
o idoso e às intercorrências
com a saúde, sejam elas de
rotina ou emergenciais”, in-
forma o coordenador. Ele
lembra que o manual, além
de questões relacionadas à
saúde do profissional que
atua com idosos, traz tam-
bém um roteiro para visto-
ria, avaliação e acompanha-
mento dos abrigos.

Ações visam ampliar cuidados com os idosos

Para proteger a saúde dos
idosos, os Centros de Saúde
Valença e Floresta promove-
ram, ontem, o 2o Fórum Regi-
onal Descentralizado do Ido-
so. O evento é uma parceria
com o Conselho Municipal do
Idoso, com as ONGs Crê Vida
Feliz e Anelo, com as Secreta-
rias de Assistência Social, Cul-
tura, Educação, Segurança e
de Transportes e tem apoio da
iniciativa privada e da comuni-
dade local.

O Fórum ocorreu  no Cen-
tro Recreativo da Idade Feliz. O
tema em pauta foi a qualidade
de vida do idoso, participação
e cidadania. O objetivo  foi dis-
cutir o atual contexto da assis-
tência ao idoso na área do Cam-
po Grande, localizada na Re-
gião Noroeste da cidade, além
de definir e implementar políti-
cas voltadas para eles.

De acordo com um levan-
tamento preliminar das equipes

do Paidéia, os Centros de Saúde
Valença e Floresta atendem cer-
ca de 500 usuários com 60 anos
ou mais. Ainda de acordo com a
pesquisa, naquela região, há
déficit de atividades sociais e de
lazer para idosos e eles reivindi-
cam que gostariam que a Secre-
taria de Saúde ampliasse o apoio
à terceira idade na área. Então,
uma das metas do fórum é su-
prir estas necessidades.

Atualmente, os CSs Valença
e Floresta desenvolvem várias
atividades com idosos. Estão
constituídos grupos que prati-
cam caminhada, dança de sa-
lão e aulas de crochê e de pin-
tura, reciclagem de garrafas,
oficina de boneca, além de gru-
pos de hipertensos e diabéti-
cos. Eles se apresentaram e
expuseram trabalhos durante o
fórum.
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Prevenção à dengue atinge bairros
das Regiões Leste e Noroeste

Agentes da Secretaria de Saúde: levantamento sobre criadouros e ações educativas

A Secretaria Municipal de
Saúde realiza hoje ações de
combate à dengue na região
Leste da cidade. Técnicos da
Saúde estarão em campo na
área da Vila Nogueira, na
abrangência da AR3 (Adminis-
tração Regional).

Na abrangência da Vila
Florence, na região Noroeste,
haverá arrastão. Neste local,
foram confirmados casos au-
tóctones de dengue nos últi-
mos dias. Por isso, para con-
ter o avanço da doença , estão
sendo desencadeadas várias
atividades. Dentre elas, busca
ativa de suspeitos, arrastão,
aplicação de inseticida e lim-
peza.

A megaoperação teve iní-
cio nesta segunda-feira e vai
abranger toda a cidade. Equi-
pes da Secretaria de Saúde
pesquisarão durante as ativi-
dades a infestação das larvas
do Aedes aegypti, mosquito
que transmite a doença. Esta
pesquisa é chamada tecnica-
mente de pesquisa de índice de
breteau.

Também está sendo fei-
to levantamento sobre cria-
douros, em cada região do
município, o que deve indi-
car quais são e onde estão
os principais recipientes que
propiciam a reprodução do
mosquito.

Durante o estudo, os pro-
fissionais também estarão de-
sencadeando ações educativas
e preventivas de casa em casa.
As equipes que vão atuar na

megaoperação foram treinadas
nas últimas semanas.

O resultado da operação
vai subsidiar as ações
desencadeadas pela Prefeitura
para enfrentar a epidemia de
dengue. A pesquisa sobre
criadouros, por exemplo, vai
apontar trabalhos específicos
para cada área da cidade.

Então, se as equipes levan-
tarem que em um determinado
bairro o principal problema é
com caixas d’água, o trabalho
será específico para este tipo
de recipiente.

As ações de combate à
dengue incluem também ações
educativas. O objetivo é envol-
ver alunos de escolas públicas
e particulares da cidade na luta
contra a doença, com jogos,
brincadeiras e exposições.

A última atividade nesse
sentido foi aberta ao público
em 30 de setembro, no Museu
Dinâmico de Ciências. O Museu
fica na Avenida Heitor Pentea-
do, na Lagoa do Taquaral, e
abre de segunda-feira a sexta-
feira, das 9 às 12h30 e das 14
às 17h30. A exposição mostra
trabalhos feitos pelos alunos
das escolas de Campinas, deve
durar um ano e é itinerante.

Cada escola que partici-
par expondo vai ganhar uma
visita a uma loja do Mc
Donald’s, com direito a 40
lanches de graça. Informações
sobre o evento podem ser
obtidas na Secretaria Munici-
pal de Educação, pelo telefo-
ne 3735-0475.

Assistência Social promove curso de pintorAssistência Social promove curso de pintor
O Centro Profissiona-

lizante ‘’Tancredo Neves’’, no
Jard im Novo Campos
Elíseos, na região Sudoeste
de Campinas, recebe inscri-
ção para o curso gratuito de
pintor de parede, com início
das aulas previsto para o
próximo dia 28.

Para obter informações
e efetivar a inscrição, os inte-

ressados terão que se dirigir
ao Centro Profissionalizante,
situado na Avenida Tancredo
Neves, 5.101, ou ligar para
o telefone 3268-8444.

Conforme a direção do
Centro, as aulas teóricas e
práticas serão ministradas
de segunda à quinta-feira,
das 16 às 18 horas, e aos
sábados das 8 às 12 horas.

O curso terá a duração de
três meses. A Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social,
por meio de unidades descen-
tralizadas, promove, durante o
ano, diversos cursos
profissionalizantes na comuni-
dade com o objetivo de capaci-
tar os desempregados para ter
mais chances junto ao mercado
de trabalho.

As inscrições para o I Con-
curso de Poesias e Crônicas
dos servidores municipais se
encerram neste dia 25.O con-
curso tem como objetivo co-
nhecer, a partir dos textos, o
que pensam os trabalhadores,
suas esperanças e expectati-
vas sobre a cidade na qual vi-
vem ou para a qual prestam

RH realiza concurso de poesiasRH realiza concurso de poesias
serviços.

Foram escolhidos três te-
mas: “Vivendo Campinas”,
“Campinas, o que eu sinto por
você” e “Eu trabalho por Cam-
pinas”. Os interessados pode-
rão se inscrever em todas as
ARs, sub-prefeituras e Biblio-
teca Municipal com no máximo
um trabalho por categoria.



PODER EXECUTIVO

GABINETE DA PREFEITA

LEI  Nº 11.381 DE 09 DE 0UTUBRO DE 2002
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ‘‘CENTRO DE SAÚDE UNIÃO DE
BAIRROS’’ E DO ‘‘CENTRO DE SAÚDE CARVALHO DE MOURA’’

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art.1º- Fica criado o Centro de Saúde União de Bairros, subordinado à
Coordenadoria Distrital de Saúde Sudoeste, do Departamento de Saúde, da
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Fica criado o Centro de Saúde Carvalho de Moura, subordinado à
Coordenadoria Distrital de Saúde Sul, do Departamento de Saúde, da Secretaria
Municipal de Saúde.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 09 de outubro de 2002

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

autoria: Prefeitura Municipal de Campinas
Prot. 32.052/01

LEI  Nº 11.382 DE 09 DE OUTUBRO DE 2002
TORNA OBRIGATÓRIO O USO DE TARJA DE IDENTIFICAÇÃO POR

SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERÇAM ATRIBUIÇÕES DE FISCAL

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º- Os servidores públicos municipais que exercem atribuições de fiscal deverão,
em serviço, usar crachá ou, quando uniformizados, portar tarja de identificação.

Parágrafo único - A identificação do servidor deverá ser visível, com destaque
no nome, matrícula e local de lotação.

Art. 2º - A obrigatoriedade de portar identificação aplica-se ao servidor que
estiver, mesmo que provisoriamente, exercendo qualquer função de
fiscalização, exceto nos casos em que a natureza do serviço exija sigilo.

Art. 3º - O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da
publicação desta lei, tomará todas as providências necessárias para a efetiva
implantação da identificação dos fiscais.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Campinas, 09 de outubro de 2002

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

autoria: Vereador Romeu Santini
Prot. 10/2888/02

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA EXMª SRA.
PREFEITA MUNICIPAL

Em, 09 de outubro de 2002
De SME -- Prot. 62698/01
À Vista das manifestações de fls. 143 e 148 da Secretaria de Educação, bem
como dos pareceres de fls. 149 -- 152 da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da
Cidadania, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais,
AUTORIZO o aditamento do contrato firmado com a empresa ZIP TOUR
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., em percentual equivalente a
23,7% (Vinte e três virgula sete por cento), no importe de R$ 3.554,50 (três mil,
quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).
À SAJC, para providenciar o competente Termo Contratual, e a seguir, à SME,
para empenho e demais providências.

De Secretaria de Ação Regional Norte -- Prot. 6000789/95
Acolho os pareceres lançados aos autos pelo Secretaria de Assuntos Jurídicos e
da Cidadania (fls. 336 -- 342), no sentido de que se reconheça o débito.
Assim sendo, defiro sejam liquidados os valores devidos, no importe de R$
12.848,00(Doze mil, oitocentos e quarenta e oito reais), referentes aos alugueres
dos meses de maio a agosto de 2.002.
Na mesma esteira, autorizo a renovação do contrato de locação, pelo prazo de
12 (doze meses), a partir de 01/09/02, bem como a despesa global de R$
38.554,00 (Trinta e oito mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais).
À SMAS e à SMAJC, para as demais providências.
Posteriormente,em face das disposições inseridas no item 4 da OS n.º 610/02 e dos
preceitos do Decreto n.º 13.837/02, à SMAJC/DPDI para análise e manifestação.

De SAJC -Prot. 62530/01
À vista da cota do Departamento de Cidadania nas fl. 95, e dos pareceres de fls.
117 -- 120 da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, que indicam a
necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
A prorrogação do contrato celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, pelo prazo de 12 (doze) meses.
A despesa decorrente, no importe de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais).
À SAJC/DAJI, para elaboração do Termo de Prorrogação Contratual, e a seguir,
à SMA, para as demais providências, inclusive, a juntada do Empenho, 

De SA-DETI -- Prot. 44061/98
À vista das manifestações de fls. 664 - 671 da Secretaria de Administração e dos
pareceres de fls. 672 - 675 da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, que
indicam a necessidade e a existência de fundamentos legais, AUTORIZO a abertura
de procedimento de aplicação de penalidades contra a empresa COOPERATIVA
PAULISTA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -- CPS, previstas no Termo de
Contrato e nos incisos II e III, do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
À SMAJC/DAJI, para as demais providências.

De Centro Cultural Etnico Kamasan -- Prot. 14802/02
A vista dos pareceres emitidos pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e da
Cidadania às fls. 45 -- 47 e 52 - 53,  AUTORIZO a celebração de convênio entre
o Município e o CENTRO CULTURAL ÉTNICO KAMASAN.
À SMAJC/DAJI, para as demais providências.

De O IDISA -- Instituto de Direito Sanitário Aplicado -- Prot.02/10/2350
A vista dos pareceres emitidos pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
e da Cidadania às fls. 47 - 51,  AUTORIZO o recebimento do bem enumerado
na fl. 02 deste protocolado.
À SMAJC, para formalização do Termo de Doação, e a seguir, à SMA, para
tombamento.

De EMDEC -- Prot. 47388/02
A vista dos pareceres emitidos pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania
às fls. 15 - 16,  AUTORIZO a celebração de Termo de Comodato entre o Município e
a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC.
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À SMAJC/DAJI, para as demais providências.

De EMDEC -- Prot 55824/02
A vista dos pareceres emitidos pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania
às fls. 27 - 28,  AUTORIZO a celebração de Termo de Comodato entre o Município e
a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC.
À SMAJC/DAJI, para as demais providências.

De SMCET -- Prot. 20964/00
À vista da manifestação de fls. 111 - 112 da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo
e dos pareceres de fls. 113 - 117 da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, que
indicam a necessidade e a existência de fundamentos legais, AUTORIZO a abertura
de procedimento de aplicação de penalidades contra a empresa POLICLEAN OIRAD
INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. previstas no sub item 11.1.2 da Carta - Contrato e
no inciso II, do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
À SMAJC/DAJI, para as demais providências.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 08 de outubro de 2002
Protocolo n.º 67.597/2001
Interessado: SMS
Referência: Concorrência n.º 048/2001
Objeto: Registro de Preços de medicamentos sob apresentação de solução injetável
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no art.2º
inciso I, do Decreto Municipal n.º 11.821/95, AUTORIZO, com fulcro na ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N.° 184/2002, a despesa no valor total de R$ 3.010,00
(três mil e dez reais) a favor da empresa EMS Indústria Framacêutica Ltda., para o
fornecimento do item 16. 
Ao Departamento de Suprimentos para emissão do empenho e, a seguir, à
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para gerenciamento e emissão da
Ordem de Fornecimento.

PEDRO REIS GALINDO

Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 08 de outubro de 2002
Prot: 53.856/01
Int: SMSPCAR
Ref: Concorrência 034/01
Objeto: Registro de Preços de madeiras
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e ao disposto no Art. 2º
inciso I, do Decreto Municipal n.º 11.821/95, AUTORIZO, com fulcro na Ata de
Registro de Preços n.° 21/2002, a despesa no valor total de R$232,00 (duzentos e
trinta e dois reais), a favor da empresa EMBRAMADEM -- Empresa Brasileira de
Madeiras e Embalagens Ltda., para o fornecimento do item 03.
Ao Departamento de Suprimentos para a emissão da nota de empenho e, a seguir, a
SMSPCAR, para o gerenciamento e emissão da ordem de fornecimento à empresa.

PEDRO REIS GALINDO

Secretário de Administração

GABINETE DO SECRETÁRIO

ORDEM DE SERVIÇO N°. 04/2002

Regulamenta, nos termos do art. 8º do Decreto n°. 11.821/95, os procedimentos
relativos às contratações de serviços, compras, obras e serviços de engenharia, cujos
valores estejam compreendidos nos limites de dispensa de licitação estabelecidos nos
incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações (AMIL).

PROCEDIMENTO:

1. O órgão solicitante providencia pesquisa de preços por meio de, no mínimo,
3 (três) orçamentos, transportando os dados para a planilha (Modelo - Anexo I).
1.1. Ficam dispensadas da pesquisa de preços as contratações diretas por
comprovada ausência de pluralidade de potenciais contratantes, em especial as de:
a) Artistas consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública;
b) Serviços de manutenção corretiva de equipamentos, cujo orçamento obrigar a
sua prévia desmontagem;
c) Assinaturas de periódicos, desde que realizadas diretamente com a editora ou
representante comercial exclusivo.
d) Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.
1.2. Nessas hipóteses, quando o preço não houver sido fixado pela

Administração, a justificativa de preços dar-se-á mediante a comprovação de
que o preço cobrado da Administração é compatível com o cobrado de terceiros
para o mesmo tipo de material/serviço. Para tanto, o órgão poderá juntar Tabela
Oficial de Preços do fornecedor/executor ou Nota Fiscal de venda/serviços ou
cópia de contrato firmado com outrem, ou cópia de publicação contendo preço
compatível com o cobrado, ou ainda, declaração do gestor de que os preços são
compatíveis com os praticados no mercado.
1.3. Em sendo o preço fixado pela Administração, a seleção se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público previamente designado, para o
qual todos os proponentes serão convocados, vedado qualquer outro processo,
lavrando-se ata circunstanciada assinada por todos os presentes.
1.4. A cada nova AMIL com objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatória a juntada
de orçamento de no mínimo mais um interessado, não consultado anteriormente.
2. Coletados os preços, o órgão preencherá, em sistema informatizado, a RMS
(Requisição de Materiais e Serviços) com a descrição do material/serviço.
3. Gravada a RMS no Sistema PMC, o órgão solicitante deverá encaminhar ao
Departamento de Planejamento, Controle e Custos (DPCC) ofício contendo o
número da RMS gravada e as justificativas exigidas no Decreto de Execução
Orçamentária do exercício em curso, acompanhado dos orçamentos coletados
ou justificativa da ausência de orçamento.
3.1. Não serão remetidos ao DPCC os processos que versarem sobre
contratação de profissional de qualquer setor artístico, que serão de exclusiva
responsabilidade do órgão interessado.
4. O DPCC procederá à análise da solicitação da contratação, liberando a RMS
gravada para impressão pelo órgão solicitante, após a constatação de que a
pretendida aquisição/serviço não tenha condição de ser atendida via
Almoxarifados, Registros de Preços ou qualquer licitação em andamento. 
4.1. Caso já se tenha atingido o valor limite para AMIL na PMC do objeto
solicitado, será adotada outra modalidade de licitação.
5. Liberada a RMS, o órgão solicitante providenciará a juntada aos autos dos
seguintes documentos em original ou cópia autenticada ou emitidos via internet:
5.1. No caso de pessoa(s) física(s):
- Curriculum assinado;
- Diploma ou certificado de cursos da especialidade;
- Cédula de Identidade (RG);
- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- Registro na entidade profissional competente, se houver;
- Registro de autônomo ou cartão PIS/PASEP;
- Guia da Previdência Social (GPS);
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Campinas, no caso de
prestação de serviços;
- Proposta e/ou Projeto detalhado, com carga horária, preço, etc;
5.2. No caso de pessoa(s) jurídica(s):
- Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) da empresa;
- CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas);
- Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débito (CND) do INSS;
- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Campinas, no caso de
prestação de serviços.
- Procuração ou credenciamento, RG e CPF do representante legal da empresa,
se for o caso.
6. Estando regulares os documentos, o órgão deverá protocolar a RMS, com a
devida assinatura do Diretor do Departamento ou Secretário do órgão
interessado, e providenciar a elaboração do Cronograma de Desembolso
Financeiro para aprovação da Secretaria Municipal de Finanças. 
7. Aprovado o Cronograma, o órgão solicitante deverá concluir a informatização
da AMIL, obedecendo à seqüência detalhada no Sistema PMC.
8. Nos casos em que houver necessidade de Carta-Contrato, o órgão interessado
deverá elaborar e encaminhar a Minuta para apreciação da Coordenadoria
Setorial de Procedimentos Legais da Secretaria Municipal de Administração.
9. A seguir, o protocolado deverá ser enviado ao Diretor do Departamento ou
Secretário do órgão interessado, que autorizará a contratação e a despesa
correspondente (Modelo - Anexo II).
10. A solicitação de empenho assinada pelo Diretor do Departamento ou Secretário do
órgão interessado, juntamente com o Cronograma de Desembolso Financeiro, serão
remetidos à Secretaria Municipal de Finanças para a emissão da(s) Nota(s) de Empenho.
11. O órgão enviará, nessa oportunidade, a 1ª. via da Nota de Empenho ao
fornecedor e anexará a 2ª. via ao processo.
12. Após a execução contratual, o órgão atestará na própria Nota Fiscal ou
Fatura o recebimento do material/serviço/obra. A 1ª via da Nota Fiscal
devidamente assinada, juntamente com a Nota de Liquidação da despesa,
deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Finanças para pagamento e
retenção devida dos tributos. A 2ª. via (ou cópia da 1ª via), devidamente
assinada, deverá ser anexada ao processo.
13. Em se tratando de aquisição de material (permanente ou não), o protocolado
deverá seguir ao respectivo Almoxarifado para o necessário registro. No caso de
material permanente, há necessidade ainda do tombamento do bem pela
Coordenadoria Setorial de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração.
14. O órgão solicitante deverá proceder à avaliação do desempenho da contratada.
15. Ao final, o processo será arquivado no Arquivo da Secretaria Municipal de
Administração, mediante requerimento do Diretor do Departamento ou
Secretário da Pasta interessada.

PROCESSO:

16. O processo deverá obrigatoriamente conter, além de outras possíveis
informações, os seguintes documentos numerados seqüencialmente:
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- Capa amarela devidamente preenchida
- RMS ou ofício protocolado
- Especificação do objeto ou Projeto Básico. Quando se tratar de obra ou
serviço de engenharia, acrescentar ao Projeto Básico: Planilha Orçamentária,
Cronograma Físico e Financeiro, Memorial Descritivo e Plantas.
- Número de tombamento, quando se tratar de serviço de manutenção em
equipamentos eletrodomésticos, máquinas e motores etc., e indicação da
unidade administrativa onde estão sendo utilizados.
- Orçamentos obtidos contendo validade da proposta, prazo de entrega e
pagamento idênticos para todos os orçamentos e máxima simultaneidade
possível, respeitando-se as particularidades de cada contratação.
- Planilha de pesquisa de preços (Modelo - Anexo I)
- Documentos constantes do item 3, alíneas ‘‘b’’ e ‘‘c’’.
- Folha de valores limites das Modalidades de Licitação.
- Cronograma de Desembolso Financeiro aprovado pela SMF
- Declaração de atendimento ao art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar 101/00)
- Folha de autorização (Modelo - Anexo II)
- Solicitação de empenho
- 2ª. via da Nota de Empenho
- 2ª. via ou cópia da 1ª via da Nota Fiscal
- Avaliação de desempenho da contratada.
17. Revoga-se expressamente a Ordem de Serviço n°. 002 de 09 de abril de 2.002. 
18. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 09 de outubro de 2.002

PEDRO REIS GALINDO

Secretário Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Protocolado nº 74.690/2001 - Interessado: Secretaria Municipal de Serviços
Públicos e de Coordenação das Administrações Regionais - Assunto: Concorrência
nº 009/2002 - Objeto: Registro de Preços de arames e tubos galvanizados.
Após análise das propostas apresentadas na licitação sob referência, esta
comissão decide por:
1) CLASSIFICAR EM PRIMEIRO LUGAR as propostas das empresas
abaixo relacionadas, para os itens mencionados, conforme segue:
- N.R.N. Comércio e Indústria Ltda., para os itens 001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 008 e 009;
- Martini Comércio e Importação Ltda., para os itens 010, 012, 013, 014, 015 e 017;
- J.C. Golfetti & Cia Ltda - ME, para o item 011;
- Osastec Comercial Ltda - EPP, para o item 016.
2) DESCLASSIFICAR os itens das propostas das empresas abaixo relacionadas,
pelos motivos a seguir mencionados:
a) por apresentar preços excessivos, nos termos dos subitens 10.5.5 e 10.5.5.1 do Edital:
- Comercial Lune Ltda., para os itens 001, 002, 003, 004, 005, 007 e 008;
b) por ter sido declarada empresa inidônea, nos termos do subitem 3.1 do
Edital, conforme documento anexado a este protocolado de fl. 273;
- Filadélfia Comércio e Transportes Ltda., para todos os itens de sua proposta.
c) por apresentar preços unitários sem a inclusão dos tributos incidentes, nos
termos dos subitens 9.3 e 10.5.4 do Edital:
- Comercial Mercotubos Atibaia Importação e Exportação Ltda, para
todos os itens de sua proposta.
A Classificação das demais empresas consta nas planilhas acostadas neste
protocolado de fls. 274 a 276.
A análise das amostras foi efetuada pela Comissão de Avaliação de
Amostras nomeada pelo Sr. Secretário da SMSPCAR, de acordo com
publicação no Diário Oficial do Município de Campinas de 22 de março de
2002, conforme documentos de fls. 269 a 271.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Comissão
Permanente de Licitações da Secretaria de Administração, localizada à Avenida
Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas - SP, nos horários das 08:30 as 16:30 horas. 

Campinas, 08 de outubro de 2002
WALTER GRUNEWALD CURZIO

JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA JÚNIOR
MARILDA LARA PIZA

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA

ROGÉRIO ALVES BARBOSA
VILMA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

Protocolado nº 47.352/2002 - Interessado: Secretaria Municipal de
Administração - DPCC - Assunto: Concorrência nº 034/2002 - Objeto:
Registro de Preços de serviços gráficos e uso comum.
Após análise da documentação apresentada na presente licitação, esta

Comissão decide por:
1) HABILITAR as empresas a seguir mencionadas:
- Indústria de Artefatos de Papel Anhanguera Ltda.
- Márcio Sulivan Zavitoski Carapicuíba
- Spel Gráfica e Editora Ltda.
- Rettec -- Reproduções Gráficas, Traduções e Edições Técnico-Científicas Ltda.
- Indústria Gráfica Senador Ltda.
2) INABILITAR a empresa Personal Grafik -- Gráfica e Editora Ltda - ME, por
apresentar cópias do Contrato Social, CNPJ e Inscrição Municipal sem
autenticação, em desacordo com o item 7.2 do Edital; e por não apresentar os
documentos exigidos nos subitens 7.6.1, 7.7.1 e 7.8.1 do Edital.
A Comissão comunica que, caso não haja recurso, a abertura dos envelopes
proposta das empresas habilitadas será realizada às 14:30 horas do dia
23/10/2002, em sala própria localizada no endereço abaixo.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Comissão
Permanente de Licitações da Secretaria de Administração, localizada à Avenida
Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas - SP, nos horários das 08:30 as 16:30 horas.

Campinas, 09 de outubro de 2002
WALTER GRUNEWALD CURZIO

JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA JÚNIOR
MARILDA LARA PIZA

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA

ROGÉRIO ALVES BARBOSA
VILMA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

PROTOCOLADO Nº 48.151/02, EM NOME DE SMCT - FAD - FUNDO DE
ASSISTÊNCIA À CULTURA.TERMO DE CONVÊNIO Nº 018/02. PRAZO: 12
MESES. CONVENIADA: SOCIEDADE CIVIL TEATRO DE ARTE E OFÍCIO - TAO.
OBJETO: PRODUÇÃO, MONTAGEM E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS
TEATRAIS. DATA DA LAVRATURA: 07/10/2002

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

PROTOCOLADO Nº 49.004/02, EM NOME DE SMAS. CONVENIADA:
ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH V.H. VLIEG. TERMO DE
CONVÊNIO Nº 017/02. OBJETO: PROJETO PARA OFERECIMENTO DE
OFICINAS DE TRABALHO À POPULAÇÃO DE RUA. PRAZO: 09 (NOVE)
MESES. DATA DA LAVRATURA: 04/10/2002.

IZALENE TIENE

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

A Presidente do C.M.E. - Conselho Municipal de Educação, de acordo com o
inciso III, do artigo 10 da Lei nº 8869 de 24 de junho de 1996, convoca todos os
Conselheiros para a reunião ordinária do mês de outubro.
O assunto a ser discutido é de suma importância para a educação do Município,
razão pela qual solicita o empenho de cada um para participar dessa reunião:
DATA: 10/10/02
HORÁRIO: 16h00
LOCAL: 9º andar do Paço Municipal (Sala de Reuniões)
ENDEREÇO: Av. Anchieta, 200
Atenciosamente.

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação - Presidente do Conselho Municipal de Educação

(09 e 10/10)

Pauta da Reunião Ordinária do C.M.E. a ser realizada no dia 10/10/2002, às
dezesseis horas, no 9º andar do Paço Municipal.
1. Leitura e aprovação da ata anterior;
2. Organização das Comissões responsáveis pela elaboração do Plano Municipal
de Educação.
(09 e 10/10)

EDITAL DE CHAMADA

A Secretária Municipal de Educação, Corinta Maria Grisolia Geraldi, faz saber ao
servidor Evandro César Minelli, Matrícula 102651-8, Professor Efetivo III, de
Matemática, prestando serviços na EMEF ‘‘ Prof. Dulce Bento Nascimento’’, que
tendo sido verificado o seu não comparecimento, sem causa justificada por mais de
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60 (trinta) dias interpolados, fica pelo presente Edital, convidado a fazer prova
de que seu afastamento se funda em motivo de força maior ou coação ilegal, sob
pena de DEMISSÃO POR ABANDONO DO CARGO, nos termos dos artigos
195 e 198 item II, Parágrafo 2º da Lei 1.399/55  (Estatuto dos Funcionários
Públicos). 
E para que ninguém alegue ignorância, é expedito o presente Edital, que será
publicado no Diário Oficial do Município por 03 (três) dias consecutivos.

Campinas, 07 de outubro de 2002
CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

(09, 10 e 11/100

RESOLUÇÃO SME N° 20/2002
A Secretária Municipal de Educação de Campinas, no uso de suas atribuições,
regulamenta o Processo de Atribuição de Classes e ou Aulas para os Professores
Celetistas, em cumprimento à decisão judicial não transitada em julgado, nos autos
do Mandado de Segurança n°. 1.930/98, em tramite na 2ª Vara Cível de Campinas;

CONSIDERANDO o dever do cumprimento do acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça, visando a reintegração dos profissionais nas funções de Professor;

CONSIDERANDO ainda, a supremacia do interesse público no atendimento
aos alunos da Rede Municipal de Ensino;
RESOLVE:
Artigo 1º - Atribuir aos professores relacionados no Mandado de Segurança acima
mencionado as classes e/ou aulas disponíveis na Rede Municipal de Ensino.

Artigo 2° - Compete a Coordenadoria de Legislação e Administração Escolar
(CLAE), executar, divulgar, acompanhar e avaliar o Processo de Atribuição de
Classes e ou Aulas, tomando providências necessárias para o correto
cumprimento desta Resolução.

Artigo 3º - Os professores relacionados neste processo que atualmente estejam
exercendo as funções docentes, em caráter de substituição temporária na SME,
também estão convocados para o comparecimento na sessão de atribuição de
aula, munidos do anexo, para ratificação da escolha anterior.

Artigo 4° - Os Professores estão sujeitos ao cumprimento das duas horas
destinadas ao TDC, estipuladas pela Unidade Escolar.

Artigo 5º - Os professores deverão assumir as aulas até o dia seguinte após a atribuição.

Artigo 6° - No ato da atribuição o professor deverá apresentar os seguintes
documentos:
I -- RG
II -- Diploma de Magistério e/ou Licenciatura Plena
III - Declaração de Acúmulo

Artigo 7° - A escolha, para este momemto de transição (até o final do ano letivo),
obedecerá a ordem de integração e sequencial de matrícula. 

Artigo 8°- Os casos não previstos nesta Resolução, serão analisados pela
Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 9° - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.
Campinas, 08 de outubro de 2002

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI
Secretária Municipal de Educação

ANEXO ÚNICO
Cronograma de atribuição de classes e/ou aulas

DATA: 11/10/02
LOCAL: CEFORMA
ENDEREÇO: Rua Dr. Betim, n°. 520, Vila Marieta, Campinas/SP.
HORÁRIO: 13 horas
(09, 10 e 11/10)

COMUNICADO
Foi programado um ciclo de debates como preparação ao III Congresso de
Educação a ser realizado de 4 a 6 de novembro próximo.
Convidamos a TODOS os profissionais da educação para participarem do
debate educacional sobre Projeto Pedagógico e Avaliação, como subsídio ao
tema do eixo 1-A função social da Escola.
DIA: 11/10/02
HORÁRIO: 19 h
LOCAL: Salão Vermelho
DEBATEDORES: Luís Carlos de Freitas (UNICAMP) e Romualdo Dias
(UNESP -- Rio Claro)
Sua participação neste debate é imprescindível.

Campinas, 09 de outubro de 2002
ANTONIETA MARIA RABELO LEITE

Diretora do Departamento Técnico Pedagógico
(10 e 11/10)

COMUNICADO

O ‘‘I Ciclo de Palestras do Programa Rede de Projetos de Orientação Sexual
visa propiciar um espaço de discussão e sensibilização sobre a área da
sexualidade promovendo reflexões necessárias sobre diferentes temáticas, como
violência doméstica contra criança e adolescente, gravidez na adolescência,
vulnerabilidade e adolescência, DST/AIDS, gênero entre outras.
Este evento acontecerá nos dias 22, 24, 28 e 30 de outubro de 2002, no período da
manhã, das 8:30 h às 12:00 h e no período da tarde, das 13:30 às 17:30, no espaço
‘‘Estação Cultura’’ (acesso pela Av. Lix da Cunha ou R. Benjamim Constant).
Supervisores Educacionais, Diretores Educacionais e Vice-Diretores
Educacionais, Orientadores Pedagógicos e Coordenadores Pedagógicos estão
convidados a se inscreverem até o dia 16/10/02, através de memorando enviado
ao Departamento Pedagógico.

Campinas, 09 de outubro de 2002

ANTONIETA MARIA RABELO LEITE

Diretora do Departamento Técnico Pedagógico

(10, 11 e 12/10)

ATA 10/2002 -- REUNIÃO DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2002

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dois, às l8: 00 horas,
conforme convocação prévia, para reunião, compareceram os membros do
Conselho de Alimentação Escolar, na Prefeitura Municipal de Campinas -- 9º andar
na sala de reuniões. Iniciou-se a reunião com os presentes: Srª. Rye Katsurayama
Arrivillaga, Sr. Isaac Martins da Silva, Sr. Osvaldo Rodrigues da Silva, Srª.
Rosana Maria Nogueira, Srª. Simone Regina Guimarães Campacci, Sr.Washington
Vilela Passos, Srª. Leni Moreira, Sr. Nilo Sergio Sabbião Rodrigues, Srª. Ângela
de Campos Trentin, Srª. Aparecida Santana Buzzo, Srª. Maria Monteiro Batista,
justificaram a ausência Srª. Corinta Maria Grisolia Geraldi Secretária de Educação,
Srª. Sonia Maria P.M. Fernandes Ribeiro..Convidados presentes: Sr. Mario
Antonio de Moraes Biral Diretor Presidente da CEASA, Srª Alessandra
Maximiano Dias - Gerente do Depto de Alimentação Escolar da CEASA.
Esteve presente Sr Agenor -- conselheiro e guarda da Emef de Parque Tropical.
Pauta da reunião: Visitas nas Unidades Educacionais. Foram realizadas 12 visitas:
Sr. Osvaldo e estagiária de Nutrição e a Srª. Rye a E.E. Profª. Hercy Moraes, o
CEMEI. Orlando Ferreira da Costa -- região Sudoeste; Srª. Rye e Sr Oswaldo a
E.E. Celestino de Campos, Srª. Leni a E.E. Prof. Salvador Bove e a EMEI. Carlos
Drumond de Andrade da região Sul; Sr Washington a EMEF João Alves dos
Santos -- região Norte; Srª. Simone a E.E. Monsenhor Luis Gonzaga de Moura e
E.E Adalberto Nascimento -- região Leste; Sr. Isaac a E.E. Parque Itajaí II, E.E Pe.
Antonio Móbile -- Campina Grande, EMEI Else Feijó Gomes e Srª. Ângela o
CEMEI Aurora Santoro, região Noroeste. Todas as visitas, registradas na
Coordenadoria de Nutrição da SME para consulta a quem quiser, foram
longamente comentadas. Algumas situações encontradas e informações dadas por
diretoras ou cozinheiras merecem nossa atenção para aperfeiçoar o programa com
relação a: cardápio, sua afixação na escola, tempo/modo de servir e porcionamento
considerando o desperdício e sobras de alimento preparado; cardápios
condicionados à estrutura da escola;  equipamentos/ eletrodomésticos;
refeitórios; número e capacitação de merendeiras para a organização da
despensa, preparo e higienização; material de limpeza; ajuste na distribuição de
alimentos e planilhas de consumo; supervisão técnica; responsabilidade da
direção da unidade; educação nutricional. Outros comentários e depoimentos
sugerem o fortalecimento do programa como alimentação de boa qualidade,
trabalho pedagógico feito na escola para melhor aceitação dos alunos por
professores que servem as crianças e até se alimentam
 com eles, entretanto deve-se relembrar que o professor deve acompanhar as
crianças e não necessariamente comer, reconhecimento por parte das
cozinheiras que o trabalho é maior, mas há maior atenção. Os conselheiros
levantaram várias propostas a estudar, tais como revisão do cardápio, programa
de educação nutricional, verificação dos filtros com a necessidade de adesivo para sua
validade, limpeza de caixas dágua. Enfim, Sr Oswaldo ressalta que as visitas levantam
expectativas e por isso, se deve dar atenção às informações. Sr. Agenor Conselheiro de
Escola e guarda do Pq. Tropical há 17 anos, na mesma escola, parabeniza a CEASA
pela qualidade da alimentação e quer ajudar na escola.. Pauta da próxima
reunião:Análise de dados encontrados na primeira visita; Cronograma de visitas futuras;
IV Seminário de Alimentação Escolar a ser realizado nos dias 30 e 31/10/2002.
(10, 11 e 12/10)

SÚMULA DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REALIZADA

NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2002

Presentes: Srª. Rye Katsurayama Arrivillaga, Sr. Isaac Martins da Silva, Sr.
Osvaldo Rodrigues da Silva, Srª. Rosana Maria Nogueira, Srª. Simone Regina
Guimarães Campacci, Sr.Washington Vilela Passos, Srª. Leni Moreira, Sr. Nilo
Sergio Sabbião Rodrigues, Srª. Ângela de Campos Trentin, Srª. Aparecida
Santana Buzzo, Srª. Maria Monteiro Batista, justificaram a ausência Srª. Corinta
Maria Grisolia Geraldi Secretária de Educação, Srª. Sonia Maria P.M.
Fernandes Ribeiro..Convidados presentes: Sr. Mario Antonio de Moraes Biral
Diretor Presidente da CEASA, Srª Alessandra Maximiano Dias - Gerente do
Depto de Alimentação Escolar da CEASA. Esteve presente Sr Agenor --

Quinta-feira, 10 de outubro de 2002 7



conselheiro e guarda da Emef de Parque Tropical.
1. Encaminhamento da pauta
Relatos e comentários de 12 visitas à escolas estaduais, municipais e de
educação infantil, realizadas pelos conselheiros, apontando vários pontos a
discutir para o aperfeiçoamento e fortalecimento do programa, com relação à
distribuição de gêneros alimentícios, cardápio, educação nutricional, ressaltando
a alimentação de boa qualidade e o trabalho pedagógico feito na escola para
aceitação plena dos alunos.
Não houve nenhuma deliberação
2. Próxima reunião ordinária: 17/10 às 18:00 hora -- SME
Pauta: 
1. Análise de dados encontrados na primeira visita
2. Cronograma de visitas futuras
3. IV Seminário de Alimentação Escolar a ser realizado nos dias 30 e 31/10/2002. 
Obs: O teor inteiro da ata de reunião se encontra na Coordenadoria de Nutrição
da SME e no Site da PMC.
(10, 11 e 12/10)

RESOLUÇÃO S.M.E Nº 21/2002

Dispõe sobre normas gerais para cadastro nas Escolas de
Educação Infantil do Município de Campinas

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições legais de seu cargo
e considerando:
- A necessidade de identificar a demanda existente para o planejamento do
atendimento de crianças para Educação Infantil -- de zero a 6 anos;
- A busca de melhoria da qualidade no atendimento às crianças de zero a 6 anos
e suas famílias pelas Unidades de Educação Infantil;
- A necessidade de a criança ter um atendimento sócio-educacional em período
integral e ou parcial;
- A otimização dos espaços das Unidades Educacionais, tendo em vista a necessidade
de ampliação de número de vagas, para a garantia do direito da criança;
- Os instrumentos legais que fundamentam o atendimento às crianças de zero a seis
anos de idade (Constituição Federal/1988, Lei nº. 8069/90 - Estatuto da Criança e
do Adolescente; Lei Orgânica do Município de Campinas/1993; Lei Orgânica da
Assistência Social/1993 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996).

RESOLVE:

Artigo 1º. As Unidades de Educação Infantil deverão promover o cadastro
anual, junto aos responsáveis pela criança, interessados na vaga, no período de
15/10/2002 a 31/10/2002, seguindo o cronograma estabelecido pela SME,
mediante as seguintes etapas:
I -- Divulgação: durante o mês de setembro de 2002;
II -- Orientação aos profissionais para o preenchimento da ficha de cadastro:
outubro/2002;
III -- Entrevistas com os responsáveis pelas crianças: 15/10/2002 a 31/10/2002;
IV -- Resultado da Classificação a ser divulgado nas Unidades Educacionais.

Artigo 2º - Para a realização do cadastro será necessária à apresentação dos
seguintes documentos:
a- Comprovação de residência no município de Campinas, preferencialmente
conta de água recente, a partir de junho de 2002;
b- Certidão de Nascimento ou RG do candidato;
c- Os candidatos que apresentarem o comprovante que tenha o nome da outra
pessoa que não a mãe/pai ou responsável, deverão comprovar endereço com
outro documento em seu nome;
d- Não será solicitada cópia dos documentos apresentados e nenhum documento
ficará retido na Unidade.
e- As crianças que não tiverem certidão de nascimento terão o cadastro feito e o
responsável será orientado para providenciar o documento, para apresentá-lo no
ato da matrícula, caso consiga a vaga..

Artigo 3º - Será oferecido atendimento em período integral e parcial às crianças
de 3 meses a 6 anos, amparadas legalmente, conforme os critérios estabelecidos
nesta portaria e de acordo com o número de vagas existentes.

Artigo 4º - As Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Campinas,
deverão realizar reuniões e entrevistas com os pais para o preenchimento da
ficha de cadastro.

Artigo 5º - O atendimento às famílias que procuram vaga, deverá ser contínuo
durante o decorrer do ano.

Parágrafo Único - A realização do cadastro não significa garantia de vaga em
nenhuma instância do processo de matrícula

Artigo 6º - Os setores serão organizados de acordo com a ordem cronológica de
nascimento da criança (dia, mês e ano), tendo como limite a data de 30/06/2002,
considerando:
a) Pré - com 06 anos completos ou a completar até 30/06/2003;
b) Infantil - com 05 anos completos ou a completar até 30/06/2003;
c) Maternal III - com 04 anos completos ou a completar até 30/06/2003;
d) Maternal I e Maternal II - maior idade;

e) BI e BII - menor idade.

Artigo 7º - A criança concorrerá à vaga pretendida mediante classificação
obtida no cadastro, considerando o número de vagas da Unidade Educacional,
de acordo com a pontuação dos critérios abaixo:
a- Criança que tiver irmão(s) matriculado(s) na Unidade de Educação Infantil
(03 pontos);
b- Maior número de irmãos na mesma família que buscam vagas na Unidade
(03 pontos);
c- Criança que more na região (bairro ou adjacências), onde se localiza a
Unidade Educacional, dentro do Município de Campinas (2 pontos);
d- Criança desnutrida, com declaração da Secretaria de Saúde, conforme
legislação vigente (15 pontos);
e- Criança que apresente necessidades especiais (15 pontos);
f- Criança cujo responsável seja funcionário ou empregado da Prefeitura Municipal
de Campinas, na ativa (artigo 236 -- Lei Orgânica do Município) (5 pontos);
g- Criança sob alguma medida judicial e/ou processo em andamento junto à
Vara da Infância e da Juventude (15 pontos);
h- Criança cujos pais ou responsável apresentem necessidades especiais (5 pontos);
i- Criança com pai e mãe desempregados; (mãe 02 pontos) (pai 02 pontos)
(ambos 04 pontos)
j- Criança cuja mãe seja adolescente (03 pontos);
l- Criança que estava na lista de espera em 2002 (02 pontos);
m- Criança cuja condição de moradia: não possua saneamento básico (água
encanada 01 ponto), (rede de esgoto 01 ponto) (luz elétrica 01 ponto), ;
n- Criança cuja família participe de programas de Assistência Social/Saúde ou
outros (03 pontos);
o- Criança que não conviva com os pais: (pai e mãe) (03 pontos);
p- Criança que fica sozinha ou esteja sob os cuidados de outra criança ou
adolescente, na ausência dos pais. (03 pontos).

Artigo 8º - A análise das fichas de cadastro deverá respeitar os critérios
apresentados nesta resolução.

Artigo 9º - A relação nominal das crianças classificadas por Setor/turma (B1,
B2, M1, M2,M3, Infantil e Pré), obedecidos os critérios acima; deverá ser
afixada na Unidade Educacional em local visível, para ciência e
acompanhamento dos pais ou responsáveis e pela Comunidade.

Artigo 10º - O processo de cadastro, classificação e matrícula, bem como a
verificação de casos omissos, serão acompanhados pela Direção, Conselho de
Escola e Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Único - A matrícula será regulamentada em Resolução própria.

Artigo 11º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
todas as disposições em contrário.

Campinas, 09 de outubro de 2002

CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação

(10, 11 e 15/10)

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Fica(m) o(s) emitente(s) do(s) cheque(s) relativo(s) ao recolhimento de valor(es)
por meio de CARNÊ/NOTIFICAÇÃO/DARD/DUAM, abaixo relacionado(s),
notificado(s) a comparecer(em), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
1ª (primeira) publicação deste Edital, ao D.C.C.A. - S.M.F. do Paço Municipal, no
horário das 8:30 às 15:30 horas, para as providências necessárias ao recolhimento à
vista do(s) débito(s) apontado(s) sob pena de, não o fazendo, incorrerem nas penas
previstas por infração ao disposto no inciso VI, do § 2º, do artigo 171, do Código
Penal Brasileiro, além das sanções estabelecidas na legislação tributária.

NOME PROT BANCO Nº CHEQUE DATA VALOR ALÍNEA
Jonas de S. Ferreira 17298/01 001 000270 16/10/97 R$ 260,05 13
Eletécnica Eng. Elétr. Indl. Ltda. 54392/02 151 000400 27/08/02 R$ 5.085,03 11
José João da Conceição Coelho 02/10/3440 341 020870 19/09/02 R$ 120,99 21

LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO

Secretário Municipal de Finanças

(09, 10 e 11/10)

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS

CONVOCAÇÃO DA 3ª CÂMARA

A Presidência da JRT, no uso das atribuições do artigo 20, incisos III e V, da Lei
8129/94, convoca os Srs. Membros da 3ª Câmara e os Srs. Representantes Fiscais,
para a reunião a se realizar em 16/10/2002, às 8:30hs em primeira convocação, nos
termos do Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibas, à Av. Anchieta, nº 200, na sala
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de reuniões do 8ºandar, para julgamento dos processos constantes da Pauta
abaixo:
PAUTA
1) Protoc. 70296/99 - Minoica BMC Com.Exterior Ltda
Relator: José Antonio Khattar
2) Protoc. 10427/98 - Sinésio Pereira dos Santos
Relator: Dagoberto S. Silva
3) Protoc. 20756/00 - Essencial Terc. de Serviços Ltda
Relator: Antonio Carlos Mabília
4) Protoc. 20757/00- Essencial Consultoria Pessoal Ltda
5) Protoc. 37194/99 - Alberto Carmo Frazatto
Relatora: Marilza Bertin
Obs.: Os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara,
de acordo com nova publicação de Pauta.

LÍLIA MARA PEREIRA

Presidente da JRT

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS

CONVOCAÇÃO

A Presidência da JRT, no uso das atribuições da artigo 20, incisos III e V, da Lei
8129/94, convoca os Srs. Membros da 1ªCâmara e as Sras. Representantes Fiscais,
para a reunião a se realizar em 17/10/2002, às 08:30hs em primeira convocação, nos
termos do Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibas, a Av. Anchieta, nº 200, na
sala da JRT, no 8º andar, para julgamento dos processos constantes da Pauta abaixo:
PAUTA
1) Protoc. 24547/00 - Luiz Carlos Souza Alves CPS ME
2) Protoc. 13142/97 - A Mendonça SC Ltda
3) Protoc. 12396/ - Laboratório Dr. J.A.Vozza
Relator: João Batista Borges
4) Protoc. 14283/98 - Ramza Daniel Hobeika 
5) Protoc. 12796/98 - José Lázaro Griffo
Relatora: Célia Alvarez Gamallo 
Obs.: Os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara,
de acordo com nova publicação de Pauta.
Publique-se

LÍLIA MARA PEREIRA

Presidente da JRT

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Protocolo: 58312/00, anexo 20745/01
Interessado: Carlos Roberto Ruffi
C/C: 026.243.000/03 - Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
deixo de conhecer do(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU
referente ao(s) exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº
026.243.000/03, por encontrarem-se intempestivos, nos termos dos artigos 198
da Lei 5.626/85; determino seja retificado o lançamento do exercício de 2002,
alterando-se o lançamento para predial com área total construída de 152,07m2,
tipo/padrão/subpadrão A-3.0 e ano base para depreciação 2001 nos termos da
vistoria fiscal realizada em 2001, mantendo-se os demais dados de áreas e
fatores inalterados e reemitindo-se o lançamento dos tributos (IPTU e Taxas
Imobiliárias) no presente exercício fiscal com o cancelamento do respectivo
débito; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o
artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigo 20 da Lei 11.111/01, artigos
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 8.131/00, anexo Protocolo nº 8.578/00
Interessado: Fayez Abdouch 
Cód.Contr.: 042.007.806-02 - Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão do
lançamento do IPTU/2.000, visto que não há provas para alterações cadastrais
no exercício requerido. Determino, porém, a partir do exercício de 2.002,
alteração da área construída para 489,48 m2, do tipo/padrão/subpadrão para
F-1.0 e do ano-base de depreciação para 1.984, mantendo-se os demais dados de
fatores e áreas inalterados, com base em vistoria realizada no local em 24/05/01;
cancelando-se os débitos e reemitindo-se os lançamentos, no presente exercício
fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 75.179/00, anexo Protocolo nº 8.608/01 
Interessado: José Messias dos Anjos
Cód.Contr.: 043.097.700-02 - Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro os pedidos de revisão
dos lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2.000 e 2.001, tendo
em vista que, em vistoria no local, não foram constatados elementos que
justifiquem alterações dos lançamentos nos exercícios requeridos, sendo o
imposto lançado corretamente nos exercícios supracitados, em consonância com
a legislação vigente à época dos respectivos lançamentos, devendo os mesmos

serem mantidos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 9.210/01 
Interessado: Maria das Graças Gonçalves 
Cód.Contr.: 055.056.120-03 - Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU/2.001, visto que o valor do metro quadrado do terreno,
bem como os dados e a metodologia de cálculos encontram-se corretos, nos
termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos verificados e confirmados pelos
órgãos competentes, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício
fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 34.009/01, anexo Protocolo nº 9.208/02 
Interessado: Gabriel Nogueira Serpi
Cód.Contr.: 041.707.800-03 - Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de
cancelamento da cobrança do IPTU a partir do exercício de 2.001, tendo em
vista que os dados e a metodologia de cálculos encontram-se corretos, nos
termos da Lei 9.927/98, tendo sido os mesmos verificados e confirmados pelos
órgãos competentes, sendo o terreno integrante do Loteamento Jardim São
Judas Tadeu, com sua planta aprovada através da Lei Municipal nº 961 de
1.953, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos
termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações. 
Protocolo nº: 4.570/00
Interessado: Maria Vasconcelos Drumond
Cód.Contr.: 005.796.000-02 - Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66 (CTN),
e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de lançamento
do IPTU e da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo/2.000, visto que não há provas
para alterações cadastrais no exercício requerido, sendo que o serviço de coleta e
remoção do lixo encontra-se à disposição do contribuinte nos termos do art. 77 da
Lei 5.172/66-CTN. Determino, porém, a partir do exercício de 2.002, alteração
do tipo/padrão/subpadrão de C-1.0 para F-2.0, mantendo-se os demais dados de
fatores e áreas inalterados, com base em vistoria realizada no local em 03/08/01;
cancelando-se os débitos e reemitindo-se os lançamentos, no presente exercício
fiscal, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 e alterações.
Protocolo nº: 50195/02
Interessado: Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS
Assunto: Não incidência de ITBI
Atendendo ao disposto nos artigos 208 a 210 da Lei 5.626/85-CTM, reconheço a
não-incidência do ITBI sobre a transmissão dos imóveis abaixo relacionados:
- 01 imóvel localizado na Avenida Ipiranga com Avenida da Saudade, com área
de terreno de 28.980,53m2, transcrição nº 3684, de 21/08/93;
- 01 imóvel localizado na Rua da Abolição nº 1893, com área de terreno de
4.759,50m2, matrícula nº 113334- 3º CRI;
- 01 imóvel localizado na Rua Engenheiro Artur Canguçu com Rua Emílio
Henking, com área de terreno de 664,50m2, transcrição 8084, de 28/12/43;
- 01 imóvel localizado na Rua Padre Camargo Lacerda com Rua Emílio
Henking, com área de terreno de 3.137,65m2, matrícula nº 74482- 2º CRI;
- 01 imóvel localizado na Rua Engenheiro Artur Canguçu com Rua Padre
Camargo Lacerda, com área de terreno de 1463,26m2, matrícula nº 71255- 2º
CRI; incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica adquirente em realização de
capital, sob condição resolutória de que nos dois anos anteriores e nos dois anos
subseqüentes à aquisição não tenha a adquirente como atividade preponderante a
compra, venda ou locação de bens imóveis ou direitos relativos à sua aquisição, ou
arrendamento mercantil; consubstanciado nos termos do artigo 156, § 2º, I, da
CF/1988 e artigos 37, § 2º, 116, II e 117, II, da Lei 5.172/66 - CTN.
Protocolo: 38682/02, anexos 55433/02 e 02/010/0588
Interessado: Pedro Bezerra Lemes
Assunto: Base de Cálculo do ITBI
Indefiro o presente pedido, posto que a base de cálculo do ITBI sobre a
transmissão do imóvel codificado sob nº 055.073.112/02, deverá ser o valor
venal oficial do imóvel do exercício em que efetivada a transmissão, com a
devida transcrição junto ao Registro Público, consubstanciado nos termos da
Lei 11.106/01, que em seus artigos 9º e 10º, determina que a base de cálculo do
ITBI é o valor venal oficial do imóvel, vigente no exercício em que ocorrido o
fato imponível e atualizado na data do efetivo pagamento, nos termos da
legislação aplicável. O valor venal oficial do referido imóvel para o exercício de
2002 é de R$ 46.762,32, que inclui o valor venal do terreno e o valor venal da
construção, atribuídos nos termos da Lei 11.111/01.
Protocolo: 12832/02, anexos 12833/02 a 12842/02; 12844/02 a 12848/02; 12850/02
a 12862/02; 12864/02; 12866/02 a 12869/02; 12871/02 a 12881/02; 12883/ 02 a
1288/02; 12891/02 a 12899/02; 12903/02 a 12910/02; 12912/02 a 12919/02
Interessado: Arcel S/A Empreendimentos e Participações
C/C: 042.134.293/02 a 042.134.371/02 - Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s) exercício(s)
de 2002 para os imóveis codificados sob nº 042.134.293/02 a 042.134.371/02 por
encontrarem-se corretamente constituídos nos termos da legislação em vigor,
confirmados em vistoria realizada em 05/09/02, mantendo-se os lançamentos dos
tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente exercício fiscal; consubstanciado nos
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termos dos artigos 145 e 149, combinados com o artigo 173 da Lei Federal nº
5.172/66-CTN, artigos 28 e 33 da Lei 5.626/85, artigo 20 da Lei 11.111/01,
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 333/01, anexo 9483/01
Interessado: Marco Antônio Moraes Barros
C/C: 055.086.361/02 - Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU referente ao(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 055.086.361/02, por estar
corretamente constituído nos termos da legislação vigente à época da ocorrência
do fato gerador, ratificado mediante vistoria realizada em 01/08/01,
mantendo-se o lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no referido
exercício fiscal; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados
com o artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN; artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 4348/01
Interessado: Nelson da Silva Pontes
C/C: 012.077.734/02 - Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Defiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s) exercício(s)
de 2001 referente(s) ao imóvel codificado sob nº 042.077.734/02, alterando-se o
tipo/padrão/subpadrão para A-3.1 e determino seja alterada a área construída para
459,44m2, conforme apurado em vistoria realizada em 2001, mantendo-se os
demais dados de áreas e fatores inalterados; determino seja o lançamento do
exercício de 2002 retificado com os mesmos dados atribuídos ao exercício de 2001,
reemitindo-se o lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente
exercício fiscal com cobrança atrasada do exercício de 2001 e com o cancelamento
dos respectivos débitos; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN; artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 4463/01
Interessado: Eduardo Rafful Kanawaty
C/C: 042.109.601/02 - Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU referente ao(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 042.109.601/02, por
tratar-se de imóvel cadastrado no tipo/padrão/subpadrão ‘‘G’’ -- Boxe de Garagem,
nos termos do § 1º, do artigo 2º, da Lei 9.927/98, alterado pela Lei 10.400/99,
estando o lançamento corretamente constituído nos termos da legislação vigente à
época da ocorrência do fato gerador, mantendo-se o lançamento dos tributos (IPTU
e Taxas Imobiliárias) no referido exercício fiscal; consubstanciado nos termos dos
artigos 145 e 149, combinados com o artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN;
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 4467/01
Interessado: Eduardo Rafful Kanawaty
C/C: 042.109.600/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU referente ao(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 042.109.600/02, por
tratar-se de imóvel cadastrado no tipo/padrão/subpadrão ‘‘G’’ -- Boxe de
Garagem, nos termos do § 1º, do artigo 2º, da Lei 9.927/98, alterado pela Lei
10.400/99, estando o lançamento corretamente constituído nos termos da
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, mantendo-se o
lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no referido exercício
fiscal; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o
artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN; artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 4468/01
Interessado: Eduardo Rafful Kanawaty
C/C: 042.109.598/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU referente ao(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 042.109.598/02, por
tratar-se de imóvel cadastrado no tipo/padrão/subpadrão ‘‘G’’ -- Boxe de
Garagem, nos termos do § 1º, do artigo 2º, da Lei 9.927/98, alterado pela Lei
10.400/99, estando o lançamento corretamente constituído nos termos da
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, mantendo-se o
lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no referido exercício
fiscal; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o
artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN; artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 5051/01
Interessado: Gilberto Baroni
C/C: 017.987.350/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Defiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU referente ao(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 017.987.350/02, alterando-se a
área total construída para 197,80m2 e o ano base para depreciação para 1972 e
determino seja alterado o tipo/padrão/subpadrão para A-3.3, mantendo-se os demais
dados de áreas e fatores inalterados; determino seja o lançamento do exercício de
2002 retificado com os mesmos dados atribuídos ao exercício de 2001, reemitindo-se
o lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente exercício fiscal
com cobrança atrasada do exercício de 2001 e com o cancelamento dos respectivos
débitos; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o artigo
173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e
Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 5229/01
Interessado: Lazaro Gallo
C/C: 007.768.310/02

Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Defiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU referente ao(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 007.768.310/02,
alterando-se o tipo/padrão/subpadrão para D-1.9 e o ano base para depreciação
para 1969, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados;
determino seja o lançamento do exercício de 2002 retificado com os mesmos
dados atribuídos ao exercício de 2001, reemitindo-se o lançamento dos tributos
(IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente exercício fiscal com cobrança atrasada
do exercício de 2001 e com o cancelamento dos respectivos débitos;
consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o artigo
173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 5355/01
Interessado: Deise Renata Gonzalez Agnani
C/C: 042.152.851/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Defiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU referente ao(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 042.152.851/02,
alterando-se o tipo/padrão/subpadrão para B-2.2, mantendo-se os demais dados
de áreas e fatores inalterados; determino seja o lançamento do exercício de
2002 retificado com os mesmos dados atribuídos ao exercício de 2001,
reemitindo-se o lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no
presente exercício fiscal com cobrança atrasada do exercício de 2001 e com o
cancelamento dos respectivos débitos; consubstanciado nos termos dos artigos
145 e 149, combinados com o artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN,
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 5481/01, anexos 13044/01
Interessado: Garoa Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
C/C: 017.563.000/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Defiro parcialmente o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU
referente ao(s) exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº
017.563.000/02, tendo em vista que o laudo de avaliação apresentado não
atende as exigências do § 3º, do artigo 2º, da Lei 9.927/98, portanto, não
acolhido para efeito de apuração do tipo/padrão/subpadrão de acabamento pelo
valor médio ponderado do metro quadrado de construção, determinada pelo §
2º, do artigo 2º, da referida Lei, alterando-se o tipo/padrão/subpadrão para
E-1.0, com incidência do fator profundidade e cancelando-se a incidência do
fator esquina, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados;
determino seja o lançamento do exercício de 2002 retificado com os mesmos
dados atribuídos ao exercício de 2001, reemitindo-se o lançamento dos tributos
(IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente exercício fiscal, com cobrança atrasada
do exercício de 2001 e com o cancelamento dos respectivos débitos; determino
a inclusão da área clandestina de 11,54m2, totalizando área construída tributável
de 1.729,50m2, a partir do exercício de 2003, conforme apurado em vistoria
realizada em 2002; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 6094/01, anexo 12007/02
Interessado: Dora Eliana Ricci Guimarães
C/C: 055.001.485/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU referente ao(s)
exercício(s) de 2001 e 2002 para ao imóvel codificado sob nº 055.001.485/02, por
estarem corretamente constituídos nos termos da legislação vigente à época da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, ratificados mediante vistoria realizada
em 21/09/01, mantendo-se os lançamentos dos tributos (IPTU e Taxas
Imobiliárias) nos respectivos exercícios fiscais; consubstanciado nos termos dos
artigos 145 e 149, combinados com o artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN;
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 6837/01
Interessado: Luiz Dalmonte
C/C: 042.055.974/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU referente ao(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 042.055.974/02, por
tratar-se de imóvel cadastrado no tipo/padrão/subpadrão ‘‘G’’ -- Boxe de
Garagem, nos termos do § 1º, do artigo 2º, da Lei 9.927/98, alterado pela Lei
10.400/99, estando o lançamento corretamente constituído nos termos da
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, mantendo-se o
lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no referido exercício
fiscal; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o
artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN; artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 6944/01
Interessado: Augusto Lopes Rodrigues
C/C: 055.025.037/03
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Defiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s)
exercício(s) de 2001 referente(s) ao imóvel codificado sob nº 055.025.037/03,
alterando-se o lançamento para predial, com área total construída de 142,23m2,
tipo/padrão/subpadrão A-3.0 e ano base para depreciação 2000, mantendo-se os
demais dados de áreas e fatores inalterados; determino seja o lançamento do
exercício de 2002 retificado com os mesmos dados atribuídos ao exercício de 2001,
reemitindo-se o lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente
exercício fiscal com cobrança atrasada do exercício de 2001 e com o cancelamento dos
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respectivos débitos; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com
o artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigos 28 e 33 da Lei 5.626/85, artigos 57
a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 6953/01
Interessado: Romão Pinheiro
C/C: 051.960.480/03
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Defiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s) exercício(s)
de 2001 referente(s) ao imóvel codificado sob nº 051.960.480/03, alterando-se o
lançamento para predial, com área total construída de 123,51m2,
tipo/padrão/subpadrão A-3.1 e ano base para depreciação 2000, mantendo-se os
demais dados de áreas e fatores inalterados; determino seja o lançamento do
exercício de 2002 retificado com os mesmos dados atribuídos ao exercício de 2001,
reemitindo-se o lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente
exercício fiscal com cobrança atrasada do exercício de 2001 e com o cancelamento
dos respectivos débitos; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigos 28 e 33 da Lei
5.626/85, artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 7028/01
Interessado: Givan de Moraes
C/C: 047.211.000/03
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Defiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s) exercício(s)
de 2001 referente(s) ao imóvel codificado sob nº 047.211.000/03, alterando-se o
lançamento para predial, com área total construída de 154,45m2,
tipo/padrão/subpadrão A-2.6 e ano base para depreciação 2000, mantendo-se os
demais dados de áreas e fatores inalterados; determino seja o lançamento do
exercício de 2002 retificado com os mesmos dados atribuídos ao exercício de 2001,
reemitindo-se o lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente
exercício fiscal com cobrança atrasada do exercício de 2001 e com o cancelamento
dos respectivos débitos; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigos 28 e 33 da Lei
5.626/85, artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 7325/01, anexo 11820/02
Interessado: José Ortega
C/C: 055.058.613/03
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 055.058.613/03 por não
constar dos autos provas de que a obra encontrava-se concluída antes da ocorrência
do fato gerador daquele exercício; defiro o pedido de revisão do lançamento do
IPTU para o exercício de 2002, alterando-se o lançamento para predial, com área
total construída de 47,97m2, tipo/padrão/subpadrão A-2.0 e ano base para
depreciação 2001, nos termos da vistoria fiscal realizada em 2001, mantendo-se os
demais dados de áreas e fatores inalterados e reemitindo-se o lançamento dos
tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente exercício fiscal, com o
cancelamento dos respectivos débitos; consubstanciado nos termos dos artigos 145
e 149, combinados com o artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 7328/01
Interessado: Crispin Alves da Silva
C/C: 047.629.800/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 047.629.800/02 por perda de
objeto, tendo em vista que referido lançamento fora cancelado, sendo reemitido em
28/05/2002 em cobrança atrasada; determino seja retificada a área construída, a
partir do exercício de 2002, para inclusão da área clandestina de 19,62m2,
totalizando área tributável de 161,57m2, alterando-se o ano base para depreciação
para 1995, nos termos da vistoria fiscal realizada em 2001, mantendo-se os demais
dados de áreas e fatores inalterados e reemitindo-se o lançamento dos tributos
(IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente exercício fiscal, com o cancelamento dos
respectivos débitos; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigos 57 a 59 da
Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 7793/01
Interessado: Fausto Silvério
C/C: 046.300.600/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Defiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s)
exercício(s) de 2001 referente(s) ao imóvel codificado sob nº 046.300.600/02,
alterando-se o tipo/padrão/subpadrão para A-2.9 e mantendo-se os demais dados
de áreas e fatores inalterados; determino seja o lançamento do exercício de 2002
retificado com os mesmos dados atribuídos ao exercício de 2001, reemitindo-se o
lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente exercício fiscal
com cobrança atrasada do exercício de 2001 e com o cancelamento dos respectivos
débitos; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o
artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigos 28 e 33 da Lei 5.626/85,
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 7846/01, anexo 12358/02
Interessado: Orlando Fascio
C/C: 047.176.900/03
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Defiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s)
exercício(s) de 2001 e 2002 referente(s) ao imóvel codificado sob nº
047.176.900/03, alterando-se o lançamento para predial, com área total construída
de 132,50m2, tipo/padrão/subpadrão A-3.0 e ano base para depreciação 2000,
mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, reemitindo-se o
lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente exercício fiscal com

cobrança atrasada do exercício de 2001 e com o cancelamento dos respectivos
débitos; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o
artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigos 28 e 33 da Lei 5.626/85,
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 7933/01
Interessado: Chen Yi Horn
C/C: 022.425.700/03
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 022.425.700/03 por não
constar dos autos provas de que a obra encontrava-se concluída antes da
ocorrência do fato gerador daquele exercício; determino a retificação do
lançamento do IPTU do exercício de 2002, alterando-se o lançamento para
predial, com área total construída de 202,60m2, tipo/padrão/subpadrão C-1.0 e
ano base para depreciação 2001, nos termos da vistoria fiscal realizada em
2001, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados e
reemitindo-se o lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no
presente exercício fiscal, com o cancelamento do respectivo débito;
consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o artigo
173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 7945/01
Interessado: Neusa Verginelli Thut
C/C: 042.015.261/02Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Defiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s)
exercício(s) de 2001 referente(s) ao imóvel codificado sob nº 042.015.261/02,
alterando-se o tipo/padrão/subpadrão para A-2.3, a área total construída para
48,90m2 e o ano base para depreciação para 1930, mantendo-se os demais dados
de áreas e fatores inalterados; determino seja o lançamento do exercício de 2002
retificado com os mesmos dados atribuídos ao exercício de 2001, reemitindo-se o
lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no presente exercício fiscal
com cobrança atrasada do exercício de 2001 e com o cancelamento dos respectivos
débitos; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o
artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN, artigos 28 e 33 da Lei 5.626/85,
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 8441/01
Interessado: Antônio José Aniceto Rossi
C/C: 042.036.114/02Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU referente ao(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 042.036.114/02, por
tratar-se de imóvel cadastrado no tipo/padrão/subpadrão ‘‘G’’ -- Boxe de
Garagem, nos termos do § 1º, do artigo 2º, da Lei 9.927/98, alterado pela Lei
10.400/99, estando o lançamento corretamente constituído nos termos da
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, mantendo-se o
lançamento dos tributos (IPTU e Taxas Imobiliárias) no referido exercício
fiscal; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o
artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN; artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 8600/01, anexos 25528/01 e 11666/02
Interessado: Iná Nogueira de Albuquerque
C/C: 006.647.000/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 006.647.000/02 posto
que o valor do m2 do terreno encontra-se corretamente cadastrado com base no
Mapa de Valores aprovado pela Lei 9.927/98 e a área construída ter sido
apurada através do processo de aprovação de planta nº 26558/60 e vistoria
realizada ao imóvel em 1999, sendo que a planta de regularização apresentada
fora aprovada em 02/03/2001, não constando dos autos provas de que a área
fora alterada antes da ocorrência do fato gerador daquele exercício; defiro o
pedido de revisão do lançamento do IPTU para o exercício de 2002,
alterando-se a área total construída para 383,24m2, o tipo/padrão/subpadrão
para C-1.1 e o ano base para depreciação para 1982, nos termos da vistoria
fiscal realizada em 2001, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores
inalterados e reemitindo-se o lançamento dos tributos (IPTU e Taxas
Imobiliárias) no presente exercício fiscal, com o cancelamento do respectivo
débito; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o
artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN; artigo 20 da Lei 11.111/01; artigos
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
Protocolo: 8645/01
Interessado: Elisete Scaramuzza
C/C: 055.071.562/03
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
indefiro o(s) pedido(s) de revisão do(s) lançamento(s) do IPTU para o(s)
exercício(s) de 2001 para ao imóvel codificado sob nº 055.071.562/02, vez que
o valor do metro quadrado do terreno encontra-se corretamente cadastrado,
conforme Mapa de Valores aprovado pela Lei 9.927/98 e por não constar dos autos
provas de que a obra encontrava-se concluída antes da ocorrência do fato gerador
daquele exercício; determino a retificação do lançamento do IPTU do exercício de
2002, alterando-se o lançamento para predial, com área total construída de
77,80m2, tipo/padrão/subpadrão A-2.6 e ano base para depreciação 2001, nos
termos da vistoria fiscal realizada em 2001, mantendo-se os demais dados de
áreas e fatores inalterados e reemitindo-se o lançamento dos tributos (IPTU e
Taxas Imobiliárias) no presente exercício fiscal, com o cancelamento do respectivo
débito; consubstanciado nos termos dos artigos 145 e 149, combinados com o
artigo 173 da Lei Federal nº 5.172/66-CTN; artigo 20 da Lei 11.111/01; artigos 57
a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Lei 9.927/98 e alterações.
PROT. 10-02041/02 -- FLORIMAR GABRIEL
Nada a providenciar; o Alvará de demolição está datado em 2002, sendo a
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alteração cadastral será somente para o exercício fiscal de 2003.
PROT. 10-03470/02 -- ROBERTA CARNEIRO SILVEIRA ALMEIDA
Aguardando protocolo do arquivo geral, para instruir o requerimento de certidão.

Protocolo nº: 55.066/96, anexos Protocolos nºs 56.745/96 e 25.662/98
Interessado: Ensatur -- Empresa N.S. Aparecida de Turismo Ltda
Cód.Contr.: 042.002.570-02 - Assunto: Revisão de Lançamento do IPTU

Com base nos documentos constantes do presente processo, especialmente
o disposto nas folhas 80, 85 e 86, DECIDO:
Consubstanciado nos termos do artigo 72 da Lei Municipal nº 11.109/2001,
TORNAR NULO o despacho da folha 14, publicado no D.O.M. em 14/02/97,
verificada sua inexatidão, passando a vigorar com a seguinte redação:

Com base na manifestação do setor competente e nos artigos 145 e 149,
combinados com o artigo 173, da Lei Federal (Complementar) nº 5.172/66
(CTN), e artigos 28 e 33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, Deixo de conhecer dos pedidos
de revisão dos lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 1.994,
1.996 e 1.998, tendo em vista a intempestividade dos mesmos, nos termos do
artigo 198 da Lei Municipal n° 5.626/85 (CTM), e por falta de qualificação do
requerente, nos termos dos artigos 198 e 200 do CTM. Quanto à solicitação de
retificação da área do terreno do imóvel em questão, assim como a solicitação
de sua subdivisão, nada a providenciar, visto que a requerente não efetuou as
averbações necessárias no Cartório de Registro de Imóveis, devendo os
lançamentos serem mantidos nos exercícios fiscais requeridos, nos termos da
Lei 9.227/98 e alterações. A manutenção da área do terreno do referido imóvel
em 25.716,00 m2, pelos motivos acima expostos, não dá direito à restituição do
IPTU, referente aos exercícios de 1.991, 1.992, 1.993 e 1.995, pretendida pela
requerente na inicial, conforme suas alegações.

CARLOS FERNANDO COSTA
Diretor/DRI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA 

ASSUNTO:  NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO (I.S.S.Q.N.)
Nos termos do Procedimento Administrativo Tributário (PAT), artigos 22 e 23 da
Lei 11.109 de 26/12/2001, fica(m) o(s) contribuinte(s) notificado(s) do
lançamento de I.S.S.Q.N., através do Termo de Retificação e Ratificação do Auto
de Infração e Imposição de Multa (A.I.I.M.), abaixo(s) relacionado(s), podendo
retirar a Guia Eletrônica de Recolhimento no Setor de Atendimento Central (Av.
Anchieta, 200 -- Térreo -- Guichê 03 -- das 8:30 às 16:00 horas) no prazo de 30
(trinta) dias para pagamento ou parcelamento ou apresentação de impugnação.

PROTOCOLO A.I.I.M. CONTRIBUINTE
44.157/01 2382-C Embragem -- E.B. Arm. Ger.e Entr.Ltda

PAULO ROBERTO DESTITO
Coordenador Setorial

JUSTIFICATIVA -- ORDEM CRONOLÓGICA
A Prefeitura Municipal de Campinas, nos termos do artigo 5º da lei Federal n.º 8.666
de 21 de junho de 1.993 , modificada pela Lei federal n.º 8.883, de 8 de junho de
1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem justificar o
pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante interesse público,
dos seguintes serviços e fornecimentos, no mês de outubro de 2.002 :
Razão Social Vencimento Valor
Petrobrás Distribuidora S/A 10/10/2002 R$ 45.340,50
Petrobrás Distribuidora S/A 11/10/2002 R$ 10.494,40

LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO
Secretário Municipal de Finanças

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
PROT. 23308/00 -- LÓGICA TELECOM LTDA.
Assunto: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ISSQN
Com base nos art. 45 a 48 da Lei 11.1-9/01 e no art. 165 da Lei 5.172/66, e atendendo
ao disposto  nos art. 57 a 59 da Lei 11.109/01, defiro o pedido de restituição do
ISSQN no valor correspondente a 70.299,1260 UFIC. Recorro de ofício à Junta de
Recursos Tributários nos termos do art. 63 da Lei 11.109/01, intimado o requerente,
querendo, a apresentar suas contra-razões de acordo com o art. 65 da citada Lei.

CARLOS FERNANDO COSTA
Diretor/DRM

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO -  DCCA

Expediente despachado pela Srª. Diretora
Prot. 01/8900558 - Ludovico Conte
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 05/09 do IPTU/2000, código 016.149.000/02 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 01/8900779 - Helcio Capeletto Fº
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 09/10 do IPTU/1999, código 018.662.000/02 e tendo

sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 48289/01 - Valdelice Belote de Oliveira
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 02/11 do IPTU/2001, código 042.119.167/02 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 48290/01 - Aparecido de Oliveira
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 02/11 do IPTU/2001, código 022.213.000/03 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 56933/01 - Sônia Ruggiero
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 08/11 do IPTU/2000, código 038.493.000/02 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 56934/01 - Sônia Ruggiero
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 03/11 do IPTU/2000, código 042.020.036/02 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 57155/01 - Paulo Henrique Valim
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 05/11 do IPTU/2001, código 043.019.300/02 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 58510/01 - Eliana da Silva Gomes
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 07/11 do IPTU/2001, código 030.306.600/02 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 61054/01 - Marcionilio Brandão de Azevedo
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 05/11, 06/11 e 07/11 do IPTU/2001, código
047.886.200/02 e tendo sido confirmado que o crédito foi integralmente
recolhido, AUTORIZO o acerto no conta corrente.
Prot. 62728/01 - Jacques José Caminada Miranda
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 07/11 do IPTU/2001, código 019.234.000/03 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 67634/01 - Volga Mariza Martinelli Magalhães
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 05/11 do IPTU/2001, código 042.054.423/02 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 9881/02 - Iracy Souza Barbosa
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 07/08 do IPTU/2001, código 042.121.763/02 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 18866/02 - Marilia Conforti
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 10/11 do IPTU/2001, código 042.027.853/02 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 02/7000626 - Nair Albina Polo do Valle
Com base na manifestação do Setor competente de que houve recolhimento em
duplicidade da parcela 06/08 do IPTU/2001, código 055.036.186/02 e tendo
sido confirmado que o crédito foi integralmente recolhido, AUTORIZO o
acerto no conta corrente.
Prot. 02/10/5714 - José Francisco de Carvalho
INDEFIRO o pedido de certidão nos termos do art. 12 da Lei nº 11.109/01,
tendo em vista que não foi instruído com toda a documentação hábil que
comprove o alegado (Cartão CNPJ, DIC e Procuração).
Prot. 02/10/5733 - LCB Com. de Pisos Ltda.
INDEFIRO o pedido de certidão nos termos do art. 12 da Lei nº 11.109/01,
tendo em vista que não foi instruído com toda a documentação hábil que
comprove o alegado (Procuração).
Prot. 02/10/5130 - Orion Campinas Com. e Aut. de Equip. para Inform. Ltda.
Diante da análise e manifestação do Setor competente e em conformidade com
os dados registrados, INDEFIRO a solicitação de Certidão Negativa.

EDMÉA ROSANI FOGA

Diretora/DCCA

Exped ien te  despachado  pe la  Coordenador ia
Se tor ia l  de  Cobrança  Amigáve l

Compareçam os(as) interessados(as) ao guichê 03 - térreo - do Paço Municipal,
no prazo de 10 (dez) dias, munidos(as) do(s) seguinte(s) documento(s):
Prot. 02/10/4876 - Consultec Proteção Amb. e Coml. Ltda.
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 2002.
Prot. 02/10/4877 - Agroflor Empreend. Agrícolas e Florestais Ltda.
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 1997 a 2002.
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Prot. 02/10/4878 - Consultec Coml. e Serv. Técnicos Ltda.
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 1998, 1999 e 2002.
Prot. 02/10/4879 - GE Hydro Inepar do Brasil S/A
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 2001 e 2002.
Prot. 02/10/4967 - Activa Telematica e Serv. Ltda.
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 1997 a 2000.
Prot. 02/10/4974 - Eletro Máq. Com. e Repres. Ltda.
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 1997, 1998, 1999, 2000 e 2002.
Prot. 02/10/5014 - J.K.L. Constr. e Projetos Ltda.
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 2000 a 2002.
Prot. 02/10/5050 - Accurate Software S/C Ltda.
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 1999 a 2002.
Prot. 02/10/5053 - Fresenius Kabi Brasil Ltda.
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 2001
Carnê de ISS-Estimativa do exercício 2002.
Prot. 02/10/5281 - Eletromontagens Eng. Ltda.
Livro(s) fiscal(is) para comprovar a falta de movimentação financeira de
(ISS-Homologação) do(s) exercício(s) 2000 a 2002.
Carnê de parcelamento de IPTU, ex. 1999, 2000 e 2001, efetuado em 29/01/02,
parc. 09/12, c.i. 042.000.419/02.
O não comparecimento no prazo determinado implicará no arquivamento destes.

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIAS ASSINADAS PELA SRA. PREFEITA
Nº60525 - tornar sem efeito o item 1 da portaria nº60.253/02, referente ao
servidor Rafael Melhado Stroilli -- matricula 37.389-3.
Nº60465 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 002/02,
homologado em 04/07/02, pela presente,
RESOLVE::
nomear, a Sra. Ledisman Brambati Bernardes Filha, para exercer em caráter
efetivo, o cargo vago denominado Médico I padrão 15, junto a Secretaria
Municipal de Saúde.
Nº60466 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 002/02,
homologado em 04/07/02, pela presente,
RESOLVE:
nomear, o Sr. Marcelo Machado, para exercer em caráter efetivo, o cargo vago
denominado Assistente Administrativo -- padrão 07, junto ao Gabinete da Prefeita.
Nº60467 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 002/02,
homologado em 04/07/02, pela presente,
RESOLVE:
nomear, a Sra. Elida Luna Elias, para exercer em caráter efetivo, o cargo vago
denominado Assistente Administrativo--padrão 07, junto ao Hospital Municipal
Dr. Mário Gatti.
Nº60468 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 002/00,
homologado em 30/06/00, pela presente,
RESOLVE:
nomear, os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo, os
cargos vagos denominados Auxiliar de Enfermagem -- padrão 08, junto ao
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. 
ANTONIO MARCOS CORTEZ
ROSÂNGELA APARECIDA BISPO DA SILVA
VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA BENINCASA
Nº60469 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 002/02,
homologado em 04/07/02, pela presente,
RESOLVE:
nomear, o Sr. Everson Marques, para exercer em caráter efetivo, o cargo vago
denominado Técnico em Radiologia I -- padrão 13, junto ao Hospital Municipal
Dr. Mário Gatti.
Nº60470 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 002/00,
homologado em 30/06/00, pela presente,
RESOLVE:
nomear, a Sra. Soraya da Silva Neiva, para exercer em caráter efetivo, o cargo
vago denominado Médico Plantonista I -- horista -- padrão 15, junto ao Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti.
Nº60471 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de

Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 006/02,
homologado em 06/07/02, pela presente,
RESOLVE:
nomear, as Sras. Abaixo relacionadas para exercerem em caráter efetivo, os cargos
vagos denominados Vice-Diretor, junto a Secretaria Municipal de Educação
ADRIANA DE SOUZA CAMPOS BARRETO
VERA LÚCIA GARCIA
Nº60472 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 002/02,
homologado em 04/07/02, pela presente,
RESOLVE:
nomear, o Sr. Elias Games Lemos, para exercer em caráter efetivo, o cargo vago
denominado Cozinheiro--padrão 08, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Nº60473 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 006/02,
homologado em 06/07/02, pela presente,
RESOLVE:
nomear, a Sra. Maria Emilia Martins Rosa dos Santos, para exercer em
caráter efetivo, o cargo vago denominado Diretor Educacional I- padrão 05,
junto a Secretaria Municipal de Educação.
Nº60474 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 006/02,
homologado em 06/07/02, pela presente,
RESOLVE:
nomear, a Sra. Marta de Almeida Oliveira, para exercer em caráter efetivo, o
cargo vago denominado Orientador Pedagógico I -- padrão 01, junto a Secretaria
Municipal de Educação
Nº60475 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 002/02,
homologado em 04/07/02, pela presente,
RESOLVE:
nomear, o Sr. Rubens Bedrikow para exercer em caráter efetivo, o cargo vago
denominado Médico I -- padrão 15, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Nº 60476 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 003/00,
homologado em 30/06/02, pela presente,
RESOLVE:
nomear, a Sra. Marta Yukie Hatanaka, para exercer em caráter efetivo, o cargo
vago denominado Arquiteto Júnior- padrão 01, junto ao Gabinete da Prefeita.
Nº60477 - A Exma. Sra. Prefeita Municipal, usando das atribuições de seu
cargo e, nos termos da Lei Orgânica do Município, obedecida a ordem de
Classificação do resultado do Concurso Público respectivo -- Edital 002/00,
homologado em 30/06/02, pela presente,
RESOLVE:
nomear, a Sra. Renise Brito de Lima Nascimento, para exercer em caráter
efetivo, o cargo vago denominado Auxiliar de Enfermagem -- padrão 08, junto a
Secretaria Municipal de Saúde
Nº60484 - nomear a Sra. Mari Angela Andrade, para exercer em comissão o
cargo de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria Setorial
Descentralizado de Infra-Estrutura e Manutenção dos Próprios -- Norte do
Departamento de Serviços Públicos da  Secretaria Municipal de Serviços
Públicos e de Coordenação das Administrações Regionais. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação
Nº60482 - nomear a partir de 03/10/02, o Sr. José Carlos Dias, para exercer em
comissão o cargo de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria Setorial
Financeiro da  Secretaria Municipal de  Serviços Públicos e de Coordenação das
Administrações Regionais.  
Nº60524 - nomear a partir de 01/10/02, o Sr. Osvaldo Negrão Filho, para
exercer em comissão o cargo de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria
Setorial de Operações Regionais da  Secretaria Municipal de  Serviços Públicos
e de Coordenação das  Administrações Regionais.
Portaria novamente Publicada por errata
Nº60448 - retificar a portaria 60310/02 publica no DOM de 14/09/02 da
servidora abaixo
ONDE SE  LÊ : Rosely Paranhos Alves Aguilera, a partir de 05/09/02
LEIA-SE: a partir de 10/09/02.
ONDE SE LÊ: Maria Rita Otranto Jorge Lanaro, a partir de 10/09/02
LEIA-SE a partir de 05/09/02.

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

COMISSÃO QUE INSTITUI O PROGRAMA DE ADOÇÃO DE PRAÇAS
PÚBLICAS E DE ESPORTE E ÁREAS VERDES -- PAPPE

COMUNICADO:
‘‘Adoção de Praça’’

De acordo com o dispositivo no artº 3° do Decreto 13.819 de 19 de Dezembro
de 2.001, que regulamenta a Lei 10.704 de 04 de Dezembro de 2.000, que
‘‘Institui o Programa de Adoção de Praças Públicas e de Esporte e Áreas Verdes
-- PAPPE, estabelece seus objetivos e limitações das responsabilidades e dos
benefícios dos ‘‘Adotantes’’, comunicamos aos eventuais interessados que a
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Empresa RESTAURANTE BALI LTDA, com sede à Rua Romualdo
Andreazzi, 333 -- Jd. do Trevo, apresentou carta proposta para adoção da Praça
Pública ‘‘Profª Laura Alves Assis Pacheco’’, localizada na Rua Professor
Milton Tolosa com a Rua Romualdo Andreazzi -- Jardim do Trevo.
Fica aberto prazo à partir da data da publicação deste comunicado até o dia 23 de
Outubro para eventuais interessados na Adoção da referida Praça Pública, assim como
o proponente supra apresentem suas propostas no Departamento de Parques e Jardins
-- DPJ., Av. Prefeito Faria Lima, 720 -- Parque Itália, no horário das 08:30 às 16:30
horas, mediante apresentação de carta de intenção acompanhada de envelope lacrado
conforme dispõe o artº 3º do Decreto 13.819 de 19 de Dezembro de 2.001, contendo:
I. Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, acompanhado de prova da
regular representação da Diretoria em exercício ou da Eleição de seus Administradores:
II. CNPJ em caso de empresa privada ou Associação cujo cadastramento seja
obrigatório;
III. Certidão de regularidade fiscal expedida pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social, nos casos de Adoção por empresa privada ou na hipótese
prevista no artº II da Lei ora regulamentada;
IV. Plano de trabalho indicando os serviços que se propõe a realizar e a manter,
as metas a serem atingidas, as fases e etapas de execução e o número de placas;
V. Declaração sob as penas da Lei, subscrita pelo representante legal da adotante
de inexistência de débitos tributários para com o Município de Campinas;
VI. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), expedida pelo Órgão ao
qual está vinculado o responsável pelo projeto, quando for o caso;
VII. Licenças Ambientais e Federais, Estaduais e Municipais, no caso de área
de preservação permanente.
À sessão pública para abertura dos envelopes será realizada no Departamento de

Parques e Jardins às 10:00 horas do dia 25 de Outubro de 2.002.
Campinas, 09 de Outubro de 2.002

Departamento de Parques  e Jardins

GISELA HELLER GORDON
CLAUDIA BORELLA CAVIOLA
ENGº LUIS CLAUDIO N.MOLLO

Secretaria Municipal de Cultura Esportes  e Turismo 

ALEXANDRE AUGUSTO CECCON
SILVANA RIGOLINI FERREIRA

LUCIANE NALETO MORALES GARRIDO 
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR

CONDEPAC

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 

EDSON ROBERTO NAVARRETE 
ADILSON CLÁUDIO BARROS

(10 E 11/10)

EMPRESAS PÚBLICAS E AUTARQUIAS

COHAB
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS

EXTRATO DE CONTRATO
Apólice: 1614/02
Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas
Contratado: José Maria Lopes de Carvalho
Objeto: Prestação de serviços de consultoria visando a elaboração de análise

gerencial com realização de diagnósticos da estrutura de informática
da COHAB/CAMPINAS.

Data da Assinatura: 23/09/2002
Prazo: 50 horas trabalhadas
Valor: R$ 45,00/hora trabalhada
Protocolado: 3650/02
Licitação: Dispensa de licitação com base no Inciso II e Parágrafo Único

do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93.

Campinas, 07 de outubro de 2002
MIGUEL JORGE NICOLAU FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

HOSPITAL MÁRIO GATTI
HOSPITAL MUNICIPAL ‘‘DR. MÁRIO GATTI’’

TERMO DE RATIFICAÇÃO - PROTOCOLO Nº 2729/02
Ratifico o ato de dispensa de licitação referente a exame de espirometria -
prova de função pulmonar para paciente Houquer Piva, com base no artigo 25,
I da Lei Federal nº 8.666/93.
FIRMA: MARIA CRISTINA ARNALDO CAPRINI., no valor de R$ 85,00
(oitenta e cinco reais).

Campinas, 08 de setembro de 2.002
ADAIL DE ALMEIDA ROLLO

Presidente do H.M.M.G.

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

HABILITAÇÃO
Convite: 2002/84 -- Peças e Acessórios Linha Automotiva VOLKSWAGEN
para Veículos Tipo Pesado. Habilitadas: Autodiesel Comércio de Auto Peças

Ltda, Maficar Peças e Acessórios Ltda, M.G.M. Comércio de Auto Peças Ltda
e Tietê Veículos Ltda.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Convite: 2002/55 -- Ferramentas.- Comercial Lune Ltda. - itens 02, 03, 05, 19, 20,
22, 23, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45 e 47, valor total R$ 13.752,15;
Ferramentas Gerais Comércio e Importação Ltda. - itens 09, 14, 17, 18, 21, 24, 25,
26, 28, 44 e 48, valor total R$ 8.677,40; Nunes Oliveira & Cia Ltda. - itens 06, 07,
08, 10, 11, 12,13, 15, 29, 31, 39, 42 e 46, valor total R$ 7.745,35.
Convite: 2002/77 -- Execução Instalação Elétrica DOMASA 7 com
Fornecimento de Materiais e Mão-de-Obra. Tormel Engenharia Ltda., itens 01
e 02, valor total R$ 17.300,00, com desconto de R$ 194,21 sobre o valor
original da proposta de R$ 17.494,21.
Convite: 2002/78 -- Guindaste Hidráulico. Facchini Comércio Importação e
Exportação Ltda, valor total R$ 26.500,00. 

REVOGAÇÃO
Convite: 2002/55 -- Ferramentas.-- Comunicamos aos interessados a revogação
dos itens 01, 04 e 32 do presente processo licitatório, de acordo com o artigo 49,
‘‘caput’’ da Lei 8.666/93, por não haver empresas classificadas para tais itens. 

JOSÉ ROBERTO BIAJOLI
Presidente Comissão Julgamento

RESUMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
Contrato 1999/2971-00-0; CV 1999/107 - ADIT. N. 03- Contratada: Rentserv
Com. e Loc. Bens Móveis Ltda; Cláusula 2ª - Vigência: pelo período por mais
até 12 meses; Cláusula 4ª - valor do contrato: atribuído ao instrumento de
aditamento o valor total de R$ 22.800,00. 
Contrato 2001/3358-00-0; CP 2001/10 - ADIT. N. 02- Contratada: Lix
Industrial e Construções Ltda; Cláusula 3ª - Preços: substituição da Planilha de
Preços das Peças Hidráulicas; Cláusula 4ª - valor do contrato: acrescido ao
valor total do contrato o valor de R$ 95.723,77. 

RESUMO DE CONTRATO
Nº 2002/3496-00-0 -- Contratada: King Limp Com. de Prod. De Limpeza Ltda.
-- Modalidade. DL. Nº 2002/492 -- Objeto: Aquisição de Papel Higiênico -
Valor: R$ 7.419,60 -- Vigência: de 12 meses
Diretora Administrativo-financeira e de Relações c/ Investidores
Nº 2002/3493-00-0 -- Contratada: União Novo Hamburgo Seguros S/A -- Modalidade:
TP. Nº 34/2002 -- Objeto: Serviços de Seguro c/Cobertura Compreensiva (Incêndio,
Colisão e Roubo) -- Valor: R$ 30.776,64 -- Vigência de 12 meses
Nº 2002/3497-00-0 -- Contratada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais -- Modalidade:
TP. Nº 34/2002 -- Objeto: Serviços de Seguro c/Cobertura Compreensiva (Incêndio,
Colisão e Roubo) -- Valor: R$ 112.002,07 -- Vigência de 12 meses

DIRETORIA TÉCNICA

PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO, SÉTIMA VARA CÍVEL,
COMARCA DE CAMPINAS (SP), EDITAL DE

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS,
PROCESSO 2962/87-F, AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO

O DR. BRASÍLIO PENTEADO CASTRO JUNIOR, MM. JUIZ DE DIREITO
DA 7ª. VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE CAMPINAS, ESTADO DE
SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER a todos quanto este edital
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 7º Ofício Cível, tramita uma

ação de DESAPROPRIAÇÃO, processo 2962/87-F, proposta por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ em face de ARTHUR
JACOBER e OUTROS, onde os expropriados requereram o levantamento das
importâncias depositadas pela COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ,
referente a desapropriação do imóvel consistente em uma faixa de terra sem
benfeitorias, com a área de 17.400,00m2, objeto da matrícula nº 57.433 do 3º
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Campinas, de
propriedade dos requeridos. Em cumprimento ao artigo 34 da Lei de
Desapropriação foi determinada a publicação deste edital. Assim, ante o
exposto em resumo, ficam os Terceiros e interessados INTIMADOS pelo
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presente para que, no prazo de 10 (dez) dias, possam apresentar impugnação ao
pedido dos expropriados. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro não se possa alegar ignorância, expediu-se este edital que será publicado e
afixado no local de costume do Fórum. Dado e passado em Campinas (SP), 16 de
setembro de 2002. Eu, Denise S. Lemos, escrevente, digitei. Eu, Osmiro Marcelino de

Sousa, Diretor de Serviços, subscrevi. 
BRASÍLIO PENTEADO CASTRO JUNIOR

Juiz de Direito
(10 e 15/10)

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1651, DE 09 DE OUTUBRO DE 2002

C O N C E D E  O  D I P L O M A  D E  H O N R A  A O  M É R I T O  A O
I N S T I T U T O  E D U C A C I O N A L  I M A C U L A D A

A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1 º - Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao Instituto Educacional
Imaculada, pelos relevantes serviços prestados no Município de Campinas na
área da Educação.

Art. 2º - À instituição homenageada será entregue um diploma contendo o
resumo deste Decreto-Legislativo, em conformidade com o disposto no artigo
17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto-Legislativo
correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara, consignadas
no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. 

Campinas, 09 de outubro de 2002
ROMEU SANTINI

Presidente

Autoria: Vereador Romeu Santini
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 09 DE
OUTUBRO DE 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1652, DE 09 DE OUTUBRO DE 2002

CONCEDE O DIPLOMA DE MÉRITO ZUMBI DOS PALMARES
A DAVID SOUSA ROSA - ‘‘PROF. DAVID’’

A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares a David
Sousa Rosa - Prof. David, pelos relevantes serviços prestados junto à
comunidade negra de Campinas.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue Diploma de Mérito Zumbi dos
Palmares, consoante especificações do artigo 17 da Resolução nº 717, de 16
de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal de
Campinas, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 09 de outubro de 2002
ROMEU SANTINI

Presidente

autoria: Vereador Dário Saadi
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 09 DE
OUTUBRO DE 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1653, DE 09 DE OUTUBRO DE 2002

CONCEDE O DIPLOMA DE MÉRITO ZUMBI DOS PALMARES
A ANTONIO CARLOS DA SILVA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares a Antonio
Carlos da Silva, pelos relevantes serviços prestados junto à comunidade negra
de Campinas.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue Diploma de Mérito Zumbi dos

Palmares, consoante especificações do artigo 17 da Resolução nº 717, de 16
de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal de
Campinas, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 09 de outubro de 2002
ROMEU SANTINI

Presidente

autoria: Vereador Dário Saadi
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 09 DE
OUTUBRO DE 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1654, DE 09 DE OUTUBRO DE 2002

CONCEDE O DIPLOMA DE MÉRITO FOTOGRÁFICO ‘‘HÉRCULES
FLORENCE’’ A JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Fotográfico ‘‘Hércules Florence’’ a
João da Cruz Rodrigues da Silva, por sua relevante atuação na arte fotográfica.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue um diploma, consoante especificações
do artigo 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal de
Campinas, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 09 de outubro de 2002
ROMEU SANTINI

Presidente

autor: Vereador Dário Saadi
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 09 DE
OUTUBRO DE 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1655, DE 09 DE OUTUBRO DE 2002

CONCEDE O DIPLOMA DE MÉRITO FOTOGRÁFICO ‘‘HÉRCULES
FLORENCE’’ A JÚLIO DE FREITAS BARBOSA

A Câmara Municipal aprovou e eu, Romeu Santini, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito Fotográfico ‘‘Hércules Florence’’ a
Júlio de Freitas Barbosa, por sua relevante atuação na arte fotográfica.

Art. 2º - Ao homenageado será entregue um diploma, consoante especificações
do artigo 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal de
Campinas, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 09 de outubro de 2002
ROMEU SANTINI

Presidente
autor: Vereador Dário Saadi
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 09 DE
OUTUBRO DE 2002.

LEONEL FERREIRA GOMES JÚNIOR
Secretário Geral
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Cultura leva espetáculos infantis
a diversos bairros da cidade

10/10 - quinta-feira
Peter Pan e a Cidade
Envelhecida -  grupo
Ophicina Gênesis de Tea-
tro - Teatro da Vila Padre
Anchieta - 16h
11/10 - sexta-feira
Peter Pan e a Cidade
Envelhecida -  grupo
Ophicina Gênesis de Tea-
tro - Teatro da Vila Padre
Anchieta - 16h
12/10 - sábado

Oncilda e Zé Buscapé -
grupo de Teatro Popular
Savurú -Teatro da Vila Pa-
dre Anchieta - 16h.
A Caixa de Brincadeira - da
Ophicina Gênesis de Tea-
tro - Centro Comunitário V.
Miguel Vicente Cury - 16h

O Circo de Latão - com o
grupo Último Tipo - Centro
Comunitário S. Izabel no
Parque Itajái - 16h
O Circo Maluco - com o
grupo Fazendo Cena -
CEMEI “Lea Duchovini no J.
Santa Rosa - 16h.
Coral Renascer - direção
de Antônio Xavier da Silva -

- na Escola Estadual Celes-
te Palandi de Mello - J.
Campo Belo -10h

- Na Capela da Comuni-
dade N.S. Aparecida na Vl.
Palmeiras - 17h.
13/10 - domingo
A Chuva de Sorrisos - da Cia
Teatral Cenarte - Teatro da
Vila Padre Anchieta - 16h.
Forminguinha Fofoqueira -
do grupo Teatro Popular
Savurú - Sociedade Bene-
ficente J. N. Campos Elíseos
- 16h

A Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Turismo
(SMCET) elaborou uma pro-
gramação especial de espe-
táculos teatrais infantis e
musicais, que serão apre-
sentados em diversos bair-
ros, levando aos moradores

diversão e entretenimento.
Esta forma de apresentação
tem o objetivo de descentra-
lizar das atividades pela ci-
dade, permitindo às popula-
ções acesso à cultura. A en-
trada para os espetáculos é
gratuita.

Confira a programaçãoConfira a programação
14/10 - segunda-feira
O Circo Maluco - do gru-
po Fazendo Cena - Escola
Bolinha de Mel - 16h.

Forminguinha Fofoqueira -
do grupo Teatro Popular
Savurú - Salão Núcleo Vila
Rica - 16h.

A Caixa de Brincadeiras -
da Ophicina Gênesis de
Teatro - 10h

15/10 - terça-feira

O Gato Playboy - da Cia
Teatral Cenarte - Salão Nú-
cleo Vila Rica - 10h

16/10 - quarta-feira

Formiguinha Fofoqueira -
do grupo Teatro Popular
Savurú - Escola Bolinha de
Mel - 16h

17/10 - quinta-feira

O Rapto da Princesa - do
Grupo Teatral STRAMC - Sa-
lão Casa Noturna do Cam-
po Belo - 10h

18/10 - sexta-feira

Avoar - da Cia. Teatral
Cenarte - Salão do Centro
de Convivência Cultural da
Vila Boa Vista - 10h

19/10 - sábado

O Burrinho Sonhador - do
Grupo Teatral Escalada -
Teatro da V. Pe. Anchieta -
16h.

Avoar - da Cia Teatral
Cenarte - Centro de Saú-
de do J. Campos Elíseos -
16h

20/10 - domingo

A Chuva de Sorrisos - da Cia
Teatral Cenarte - Teatro da
V. Pe. Anchieta - 16h

Teatro da Vila Padre
Anchieta - Av. Cardeal D.
Agnelo Rossi, s/no. - N.
Aparecida - Tel: 3781-
0382.
Espaço Esperança - Rua
Osvaldo Rezende, 173 -
J. São Marcos - Tel: 3216-
4939.
Escola Municipal Maria
Lazara – EMEI- Rua
Herman da Cunha Can-
to, 293 – J. Eulina – Tel:
3242-8080.
Centro Comunitário Vila

Miguel Vicente Cury - Rua
Guaianazes, 405 - V. Miguel
Vicente Cury - Tel: 3241-
3991.
Centro Comunitário do
Parque Itajaí III e IV - Rua
Padre Miguel, s/ no. - Par-
que Itajaí.
CEMEI “Lea Duchovini” -
Rua Manoel Isidoro Reis,
774 - J. Santa Rosa - Tel:
3261-1061.
Salão Núcleo Vila Rica -
Rua Maria Cecília Tosi, s/no.
- Vila Rica - Tel: 3729-0470.

Veja os endereços dos locais ondeVeja os endereços dos locais onde
acontecem as apresentaçõesacontecem as apresentações

Sociedade Beneficente
J. Novo Campos Elíseos -
Rua Mogi Mirim, 1080 - J.
N. Campos Elíseos - Tef:
9702-1019.
Centro de Saúde do J.
Campos Elíseos - Av. Pre-
sidente Juscelino
Kubitschek, 35 - J. Cam-
pos Elíseos - Tel: 3368-
1648.
Salão do Centro de Con-
vivência Cultural da Vila
Boa Vista - Rua dos Ipês
Amarelos, s/n - V. Boa Vista.

Oficina de montagem circense, da Secretaria de Cultura: homenagem às crianças


