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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
  

 DECRETO Nº 18.548 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, 

NO VALOR DE R$ 180.500,00 (Cento e oitenta mil e quinhentos reais). 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º, § 2º e inciso IV da Lei nº 14.744 de 20 de Dezembro de 2.013, 
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 180.500,00 (Cento e 
oitenta mil e quinhentos reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na se-
guinte classifi cação:
 201000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
 20106 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS 
15.451.3048.1134 PAC PAVIMENTAÇÃO - 2ª ETAPA
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
07.100.329 GERAL-CONT.FIN. Nº0399.047-79/14-CEF/PMC-PROG.-PRÓ-TRANSP . R$ 180.500,00

 Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que 
trata o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, proveniente do - Rec.Contr. 
Financiamento nº0399.047-79/14-CEF/PMC / Programa Pró-Transporte.
 Artigo 3º  -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 HAMILTON BERNARDES JUNIOR 
 Secretário De Finanças 

 DECRETO ELABORADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLO Nº. 14/10/55012/
PG/SMI, E PUBLICADO PELA COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Chefi a de Gabinete do Prefeito 

  

 DECRETO Nº 18.549 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 11.300.000,00 (Onze milhões e trezentos mil reais) 
 O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
 DECRETA: 
 Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 11.300.000,00 (Onze 
milhões e trezentos mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas se-
guintes classifi cações:
 I -  nos termos do artigo 4º, § 2º e inciso IV da Lei nº 14.744 de 20 de Dezembro de 2.013:
 157100 FUNDO APOIO POP.SUB-HABITAÇÃO URBANA 
 15710 FUNDO DE APOIO A POPULAÇÃO DE SUB HABITAÇÃO URBANA 
16.482.3043.2400 AQUISIÇÃO DE GLEBAS P/ PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS/UNIDADES 
HABITACIONAIS
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
03.100.038 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ...................................... R$ 9.922.625,00
16.482.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
339030 MATERIAL DE CONSUMO
03.100.038 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ......................................... R$ 100.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.100.038 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ......................................... R$ 200.000,00

 II -  nos termos do artigo 4º, § 2º e inciso VII da Lei nº 14.744 de 20 de Dezembro de 2.013:
 157100 FUNDO APOIO POP.SUB-HABITAÇÃO URBANA 
 15710 FUNDO DE APOIO A POPULAÇÃO DE SUB HABITAÇÃO URBANA 
16.482.3043.2400 AQUISIÇÃO DE GLEBAS P/ PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS/UNIDADES 
HABITACIONAIS
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
03.100.038 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ...................................... R$ 1.077.375,00
 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES .......................................................................................... R$ 11.300.000,00 

 Artigo 2º  - Os Créditos abertos pelo artigo anterior serão cobertos com recursos pro-
venientes dos incisos I e II sendo:
 I -  por anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações:
 157100 FUNDO APOIO POP.SUB-HABITAÇÃO URBANA 
 15710 FUNDO DE APOIO A POPULAÇÃO DE SUB HABITAÇÃO URBANA 
16.482.3043.1396 OBRAS DE RECUP. NÚCLEOS DE OCUPAÇÃO EM PROCESSO DE REGULARIZA-
ÇÃO FUNDIÁRIA
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
03.100.038 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ........................................... R$ 25.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.100.038 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ......................................... R$ 180.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
03.100.038 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ...................................... R$ 1.000.000,00
16.482.3043.2397 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
03.100.038 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ......................................... R$ 120.000,00
16.482.3043.2398 CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA AUXÍLIO MORADIA
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
03.100.038 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ...................................... R$ 2.400.000,00
16.482.3043.2400 AQUIS.GLEBAS P/ PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS/UNIDADES HABITA-
CIONAIS
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
03.100.038 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ...................................... R$ 3.940.000,00
16.482.3043.2401 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES NAS REMOÇÕES DE NÚCLEOS INDICADOS P/ 
DESOCUP. TOTAL
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.100.038 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ...................................... R$ 1.557.625,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
03.100.038 GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ...................................... R$ 1.000.000,00

 II -  com recursos de que trata o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320 de 17/03/64, 
proveniente do 
RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDAP ......................................................................................... R$ 1.077.375,00
 TOTAL DOS RECURSOS .......................................................................................................... R$ 11.300.000,00 

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

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 HAMILTON BERNARDES JUNIOR 
 Secretário De Finanças 

 DECRETO ELABORADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLO Nº. 14/10/56835/
PG/SMH E PUBLICADO PELA COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Chefi a de Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 18.550 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014 
 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A DESAPROPRIA-

ÇÃO DE UMA GLEBA DE TERRENO DE PROPRIEDADE DE PARTICU-
LAR, NECESSÁRIA À CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES 
EDUCACIONAIS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO 

DE VIRACOPOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos artigos 4°, inciso VI, alínea “b” e 75, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, 
combinados com os artigos 5°, letra “m”, 6º e 40 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 
21 de junho de 1941, 
 DECRETA : 
 Art. 1°  Fica declarada de utilidade pública, para fi ns de desapropriação, por via admi-
nistrativa ou judicial, uma gleba de terreno, objeto da matrícula nº 34.990, do 3º Car-
tório de Registro de Imóveis de Campinas - SP, necessária à construção e implantação 
de unidades educacionais no município de Campinas, a seguir descrita e caracterizada:
“Gleba nº 36, Quarteirão 30.028 do Cadastro Municipal, com área de 43.409,27m² e 
as seguintes medidas e confrontações: 14,00m de frente confrontando com a Estrada 
Municipal Campinas - Viracopos; 70,00m à esquerda mais 28,22m defl ete à esquerda 
confrontando com a Gleba 38; 618,65m confrontando com terrenos de propriedade de 
Izidoro e Emilio Lourente; 66,44m confrontando com divisa do loteamento Jardim Pa-
raíso de Viracopos; 631,96m confrontando com a Gleba 176; 28,53m defl ete à direita 
mais 70,00m defl ete à esquerda confrontando com a Gleba 37.”
 Art. 2°  Fica o Poder Executivo autorizado a providenciar a desapropriação da área 
descrita no artigo 1º deste Decreto.
 Art. 3º  Fica declarada a natureza urgente da desapropriação autorizada no artigo 1º 
deste Decreto, para fi m do disposto no artigo 15, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei Federal nº 
3.365, de 21 de junho de 1941. 
 Art. 4º  As despesas decorrentes da desapropriação autorizada por este Decreto corre-
rão por conta do orçamento vigente suplementado, se necessário.
 Art. 5°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 6°  Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 JONAS DONIZETTE 
 PREFEITO MUNICIPAL 

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

 Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
 REDIGIDO NO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SUNTOS JURÍDICOS, NOS TERMOS DO PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO Nº 2014/10/47.159, EM 
NOME DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PUBLICADO NA SECRETARIA 
DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.
 

 MICHEL ABRÃO FERREIRA 
 Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor do Departamento de Consultoria Geral 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

 GRUPO DE ANÁLISE DE PROJETOS ESPECÍFICOS - 
GAPE 

 CONVOCAÇÃO 
  Protocolo nº.  2014/18/00398
 Entrada:  27/10/2013
 Localização:  Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença - SP 101 Km 98, Quartei-
rão 15244, Gl. 003-MOD, Fazenda Boa Vista.
 Proprietário:  Robert Bosch Ltda.
 Compareça o(a) interessado(a) ao 7º andar, Sala 01, do Paço Municipal.  
 O não comparecimento no prazo de 30 (trinta) dias acarretará no arquivamento 
do referido processo. 
 

 Campinas, 27 de outubro de 2014 
 WALTER FRANÇOSO PETITO 

 Presidente Do G.A.P.E. 

 ATA DA 67ª REUNIÃO DO GRUPO DE ANÁLISE DE 
PROJETOS ESPECÍFICOS/GAPE   

 Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro do ano de 2014, às 09:30 (nove horas e 
trinta minutos), na Sala Milton Santos, 19º andar do Paço Municipal, em Campinas, 
Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Grupo de Análise de Projetos 
Específi cos/G.A.P.E., com a seguinte pauta:  1.  Protocolos nº. 2014/18/0000322 - Recur-
so Administrativo referente aos protocolos nº. 2014/18/00096, 2014/18/00097, 
2014/18/00098, 2014/18/00099 e 2014/18/00100 (FYP Engenharia e Construções 
Ltda.).  2.  Protocolos nº. 2014/18/00313, 2014/18/00314, 2014/18/00315 e 2014/18/00316 
(M. V. Gonçalves & Cia. Ltda.).  3.  Protocolos nº. 2014/18/00362, 2014/18/00363, 
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2014/18/00364 e 2014/18/00365 (RPZ Incorporações e Empreendimentos Imobiliários 
Ltda.).  4.  Protocolos nº. 2014/18/00366, 2014/18/00367, 2014/18/00368 e 2014/18/00369 
(RPZ Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda.).  5.  Protocolos nº. 
2014/18/00306, 2014/18/00307, 2014/18/00308 e 2014/18/00309 (STAN Empreendi-
mentos e Participações Ltda.).  6.  Protocolos nº. 2014/18/00370, 2014/18/00371, 
2014/18/00372 e 2014/18/00373 (Nilton Geraldo de Sousa).  7.  Protocolo nº. 
2014/18/00381 (Goy Fabricação e Comércio Ltda.).  8.  Protocolos nº. 2014/18/00223, 
2014/18/00224, 2014/18/00225, 2014/18/00226, 2014/18/00227, 2014/18/00228, 
2014/18/00229 e 2014/18/00230 (Antônio Alexandre de Moraes).  9.  Protocolo nº. 
2014/18/00378 - Recurso Administrativo referente aos protocolos nº. 2014/18/00273, 
2014/18/00274, 2014/18/00275, 2014/18/00276, 2014/18/00277, 2014/18/00278, 
2014/18/00279 e 2014/18/00280 (P. P. Plano Limoeiro Empreendimentos Imobiliários 
Ltda.).  10.  Protocolo nº. 2014/18/00379 - Recurso Administrativo referente aos protoco-
los nº. 2014/18/00281, 2014/18/00282, 2014/18/00283, 2014/18/00284, 2014/18/00285, 
2014/18/00286, 2014/18/00287 e 2014/18/00288 (P. P. Plano Limoeiro Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda.).  11.  Protocolo nº. 2014/18/00380 - Recurso Administrativo refe-
rente aos protocolos nº. 2014/18/00289, 2014/18/00290, 2014/18/00291, 2014/18/00292, 
2014/18/00293, 2014/18/00294, 2014/18/00295 e 2014/18/00296 (P. P. Plano Limoeiro 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.).  12.  Protocolo nº. 2013/10/41160 - Recurso Ad-
ministrativo referente aos protocolos nº. 2013/18/00020, 2013/18/00021, 2013/18/00022, 
2013/18/00023, 2014/18/00024, 2014/18/00025, 2014/18/00026 e 2014/18/00027 (Flo-
rença Participações S/A.).  13.  Protocolos nº. 2013/10/41158 e 2014/18/00140 - Recursos 
Administrativos referente aos protocolos nº. 2013/18/00044, 2013/18/00045, 
2013/18/00046, 2013/18/00047, 2013/18/00048, 2013/18/00049, 2013/18/00050 e 
2013/18/00051 (Florença Participações S/A.). Sob a Presidência do  Dr. Walter Franço-
so Petito , e com a presença dos seguintes membros:  Daniella Farias Scarassatti , repre-
sentante da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,  Luci 
Lorençon Manara e  Marco Antônio Bertelle , representantes da Sociedade de Abaste-
cimento de Água e Saneamento S/A - SANASA,  Sônia Maria de Paula Barrenha 
e  Járis Consorte , representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo,  Márcio José 
Martins e Élen Beatriz dos Santos , representantes da Secretaria Municipal de Trans-
portes e EMDEC,  Gisela Baptista Tibiriçá , representante da Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos,  Gabriela Barreiro de Lacerda , representante da Secretaria Muni-
cipal de Gestão e Controle,  Maria Izilda Campos Stoqui,  representante da Secretaria 
Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito.  Obs1:  O setor administrativo do GAPE 
recebeu em 17/10/2014, Ofício nº. 439/2014 do Gabinete do Secretário Municipal do 
Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, que originou 
o protocolo nº. 2014/10/54449, solicitando a substituição temporária do servidor  Celso 
Ribeiro de Freitas Júnior ,pelo servidor  Leandro André Silveira de Arruda Melo,  
por motivo de férias regulamentares no período de 20/10/2014 a 18/11/2014.  Obs2:  A 
Secretaria ausente apresentou seus respectivos protocolados devidamente instruídos 
constando parecer técnico. Dando início aos trabalhos passou-se à discussão dos itens da 
pauta:  1.  Protocolos nº. 2014/18/0000322 - Recurso Administrativo referente aos proto-
colos nº. 2014/18/00096, 2014/18/00097, 2014/18/00098, 2014/18/00099 e 
2014/18/00100 (FYP Engenharia e Construções Ltda.): Retifi camos o parecer exarado 
em 14/05/2014, que deliberou pela inviabilidade do empreendimento com fundamentos 
na análise realizada nos autos dos protocolados em epígrafe (Recurso Administrativo), 
no qual deliberamos pela viabilidade do uso pretendido, podendo ser submetido pelo 
interessado ao processo de Estudo Específi co, conforme previsto pelo Decreto Munici-
pal nº. 17.967, de 13/05/2013, Anexo II.  2.  Protocolos nº. 2014/18/00313, 2014/18/00314, 
2014/18/00315 e 2014/18/00316 (M. V. Gonçalves & Cia. Ltda.): Conforme manifesta-
ção unânime do grupo, deliberou-se pela suspensão do prazo de análise com fulcro no 
artigo 21, I, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13 de maio de 2013.  3.  Protocolos nº. 
2014/18/00362, 2014/18/00363, 2014/18/00364 e 2014/18/00365 (RPZ Incorporações e 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.): Conforme manifestação unânime do grupo, deli-
berou-se pela suspensão do prazo de análise com fulcro no artigo 21, III, do Decreto 
Municipal nº. 17.967, de 13 de maio de 2013.  4.  Protocolos nº. 2014/18/00366, 
2014/18/00367, 2014/18/00368 e 2014/18/00369 (RPZ Incorporações e Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda.): Conforme manifestação unânime do grupo, deliberou-se 
pela suspensão do prazo de análise com fulcro no artigo 21, III, do Decreto Municipal 
nº. 17.967, de 13 de maio de 2013.  5.  Protocolos nº. 2014/18/00306, 2014/18/00307, 
2014/18/00308 e 2014/18/00309 (STAN Empreendimentos e Participações Ltda.): Rea-
lizada a reunião preliminar.  6.  Protocolos nº. 2014/18/00370, 2014/18/00371, 
2014/18/00372 e 2014/18/00373 (Nilton Geraldo de Sousa): Considerando os autos da 
Ação Civil Pública nº. 0004712-41.2014.403.6105 de autoria do Ministério Público Fe-
deral e Estadual, sentenciado pelo MM. Juiz Federal Substituto no exercício da titulari-
dade plena da 2ª Vara Federal de Campinas/SP, Dr. Guilherme Andrade Lucci, cujo 
conteúdo da decisão determina que o Município de Campinas, desde o dia de sua intima-
ção (21/07/2014), se abstenha de aprovar novos empreendimentos no raio de 2 (dois) 
quilômetros do denominado Vila Abaeté, enquanto não reconhecido em Juízo que estão 
implementados os equipamentos urbanos demandados nos autos da Ação Civil Pública 
supracitada, e enquanto não considerado em Juízo como aprovado o plano da macrozona 
6, que deverá deliberar acerca da convivência entre as atividades rurais tradicionalmente 
desenvolvidas no local e o adensamento de sua ocupação urbana. Diante do exposto o 
Grupo, deliberou pela inviabilidade do empreendimento, tendo em vista que o empreen-
dimento encontra-se localizado na área objeto da ação civil pública.  7.  Protocolo nº. 
2014/18/00381 (Goy Fabricação e Comércio Ltda.): Diante dos elementos constantes do 

protocolado em epígrafe, referente a solicitação de consulta deste órgão colegiado quan-
to a análise de viabilidade da implantação da atividade de Fabricação de Artefatos de 
Gesso, conforme expedição de Certidão de Uso e Ocupação do Solo SEMURB, sob o 
protocolo nº. 2014/11/13749 localizado na Estrada Municipal José Sedano (sítio São 
Luiz), s/n., ao Conjunto Habitacional Resid. Olímpia, Gleba de terras situada no Distrito 
de Santa Cruz, no Bairro de Capão Fresco. O GAPE  DECLARA  para os devidos fi ns, 
que a matéria pleiteada pela interessada, não consta no rol de atribuições deste grupo, 
tendo em vista que apesar do enquadramento da referida solicitação estar localizado fora 
do perímetro urbano, o Grupo é competente para atestar a exequibilidade da implantação 
de empreendimentos descritos no rol do artigo 3º, incisos I a VIII e parágrafos 1º ao 3º, 
e não de atividade Industrial de Fabricação de Artefatos de Gesso, devendo o(a) 
interessado(a) se submeter ao rito ordinário de regularização da atividade pretendida, 
atendidas as possíveis restrições impostas para a área competente.  8.  Protocolos nº. 
2014/18/00223, 2014/18/00224, 2014/18/00225, 2014/18/00226, 2014/18/00227, 
2014/18/00228, 2014/18/00229 e 2014/18/00230 (Antônio Alexandre de Moraes): Con-
forme manifestação unânime do grupo, deliberou-se pelo parecer favorável quanto a 
análise de estudo específi co do empreendimento, podendo ser submetido pelo interessa-
do ao processo de aprovação, desde que atendidas as exigências indicadas no parecer 
técnico com condicionantes.  9.  Protocolo nº. 2014/18/00378 - Recurso Administrativo 
referente aos protocolos nº. 2014/18/00273, 2014/18/00274, 2014/18/00275, 
2014/18/00276, 2014/18/00277, 2014/18/00278, 2014/18/00279 e 2014/18/00280 (P. P. 
Plano Limoeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.): Conforme manifestação unâni-
me do grupo, deliberou-se pela suspensão do prazo de análise com fulcro no artigo 21, 
III, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13 de maio de 2013.  10.  Protocolo nº. 
2014/18/00379 - Recurso Administrativo referente aos protocolos nº. 2014/18/00281, 
2014/18/00282, 2014/18/00283, 2014/18/00284, 2014/18/00285, 2014/18/00286, 
2014/18/00287 e 2014/18/00288 (P. P. Plano Limoeiro Empreendimentos Imobiliários 
Ltda.): Conforme manifestação unânime do grupo, deliberou-se pela suspensão do prazo 
de análise com fulcro no artigo 21, III, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13 de maio 
de 2013.  11.  Protocolo nº. 2014/18/00380 - Recurso Administrativo referente aos proto-
colos nº. 2014/18/00289, 2014/18/00290, 2014/18/00291, 2014/18/00292, 
2014/18/00293, 2014/18/00294, 2014/18/00295 e 2014/18/00296 (P. P. Plano Limoeiro 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.): Conforme manifestação unânime do grupo, deli-
berou-se pela suspensão do prazo de análise com fulcro no artigo 21, III, do Decreto 
Municipal nº. 17.967, de 13 de maio de 2013.  12.  Protocolo nº. 2013/10/41160 - Recur-
so Administrativo referente aos protocolos nº. 2013/18/00020, 2013/18/00021, 
2013/18/00022, 2013/18/00023, 2014/18/00024, 2014/18/00025, 2014/18/00026 e 
2014/18/00027 (Florença Participações S/A.): O grupo deliberou pela retifi cação dos 
itens 1, 2.1, 6, 6.1 e 6.2 do Parecer Técnico de Viabilidade nº. 00021/GAPE, emitido em 
15/08/2013, tendo em vista a análise realizada no protocolado em epígrafe (Recurso 
Administrativo), na forma de “ADENDO” ao parecer supracitado.  13.  Protocolos nº. 
2013/10/41158 e 2014/18/00140 - Recursos Administrativos referente aos protocolos nº. 
2013/18/00044, 2013/18/00045, 2013/18/00046, 2013/18/00047, 2013/18/00048, 
2013/18/00049, 2013/18/00050 e 2013/18/00051 (Florença Participações S/A.): O gru-
po deliberou pela retifi cação dos itens 1, 2.1, 3.1, 8, 8.1 e 8.2 do Parecer Técnico de 
Viabilidade nº. 00014/GAPE, emitido em 09/08/2013, tendo em vista a análise realizada 
nos protocolados em epígrafe (Recurso Administrativo), juntados ao protocolo nº. 
2013/18/00044, na forma de “ADENDO” ao parecer supracitado. Nada mais havendo a 
tratar, declarou-se encerrada a reunião e eu, Cristiano Ferreira Deling, secretariei e lavrei 
a presente Ata que segue assinada por todos os presentes. 
 

 Campinas, 24 de outubro de 2014 
 WALTER FRANÇOSO PETITO 

 Presidente Do G.A.P.E. 
  

 COMUNICADO 
 VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO 

  Protocolos:  2014/18/00096, 2014/18/00097, 2014/18/00098, 2014/18/00099 e 
2014/18/00100.
 Data de Entrada:  26/02/2014
 Localização: Rua  Jorge Ernesto dos Santos, Quarteirão 30.028, Gleba 202, Jardim 
Ouro Preto.
 Natureza:  HMV-5 - Minha Casa Minha Vida.
 Proprietário:  FYP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
 Recurso Administrativo:  2014/18/00322
 Data de Entrada:  10/09/2014
Retifi camos o parecer exarado em 14/05/2014, que deliberou pela inviabilidade do 
empreendimento com fundamentos na análise realizada nos autos dos protocolados 
em epígrafe (Recurso Administrativo), no qual deliberamos pela viabilidade do uso 
pretendido, podendo ser submetido pelo interessado ao processo de Estudo Específi co, 
conforme previsto pelo Decreto Municipal nº. 17.967, de 13/05/2013, Anexo II
 

 Campinas, 24 de outubro de 2014 
 WALTER FRANÇOSO PETITO 

 Presidente Do G.A.P.E. 
  

 COMUNICADO 
 INVIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO 

  Protocolos:  2014/18/00370, 2014/18/00371, 2014/18/00372 e 2014/18/00373.
 Data de Entrada:  29/09/2014
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 Localização:  Estrada Velha de Indaiatuba, s/n, Rodovia SP 73, Km 6, Gleba A, Vila 
Sete Quedas.
 Natureza:  Localizado fora do perímetro urbano, nos termos do Decreto Federal nº. 
62.504/68
 Proprietário:  Nilton Geraldo de Sousa
Conforme manifestação unânime do grupo, deliberou-se pela inviabilidade do em-
preendimento. 
 

 Campinas, 24 de outubro de 2014 
 WALTER FRANÇOSO PETITO 

 Presidente Do G.A.P.E. 
  

 COMUNICADO 
 ESTUDO ESPECÍFICO 

  Protocolos:  2014/18/00223, 2014/18/00224, 2014/18/00225, 2014/18/00226, 
2014/18/00227, 2014/18/00228, 2014/18/00229 e 2014/18/00230.
 Data de Entrada:  03/07/2014
 Localização:  Rua Santa Maria Rossello, 180, Lote 7, Quadra “J”, Quarteirão 3796, 
Mansões Santo Antônio.
 Natureza:  CSE-6.
 Proprietário:  ANTÔNIO ALEXANDRE DE MORAES
Comunicamos ao interessado(a) que por decisão unânime do grupo, deliberou-se pelo 
parecer favorável quanto a análise de estudo específi co do empreendimento, podendo 
ser submetido ao processo de aprovação, desde que atendidas as exigências indicadas 
no parecer técnico com condicionantes.
 

 Campinas, 24 de outubro de 2014 
 WALTER FRANÇOSO PETITO 

 Presidente Do G.A.P.E. 
  

 NOTIFICAÇÃO 
 SUSPENSÃO DOS PRAZOS 

  Protocolos:  2014/18/00313, 2014/18/00314, 2014/18/00315 e 2014/18/00316.
 Data de Entrada:  22/08/2014
 Localização:  Rua Jurandir Ferraz de Campos, 98, Lote 001-UNI, Quarteirão 03772, 
Quadra XXI, Jardim Aparecida - Distrito Nova Aparecida.
 Natureza:  HMV-5
 Proprietário:  M. V. GONÇALVES & CIA. LTDA.
Conforme deliberado pela 67ª Reunião do GAPE notifi camos ao interessado que os 
prazos de análise dos protocolados em epígrafe fi cam suspensos, com fulcro no artigo 
21, I, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13 de maio de 2013.

 Protocolos:  2014/18/00362, 2014/18/00363, 2014/18/00364 e 2014/18/00365.
 Data de Entrada:  26/09/2014
 Localização:  Rua Orivaldo Antônio Palermo, Lote 01-B, Quarteirão 10219, Quadra 
100B, Cidade Satélite Íris.
 Natureza:  EHIS
 Proprietário:  RPZ Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Conforme deliberado pela 67ª Reunião do GAPE notifi camos ao interessado que os 
prazos de análise dos protocolados em epígrafe fi cam suspensos, com fulcro no artigo 
21, III, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13 de maio de 2013

 Protocolos:  2014/18/00366, 2014/18/00367, 2014/18/00368 e 2014/18/00369.
 Data de Entrada:  26/09/2014
 Localização:  Rua José Rdrigues Duarte, nº. 49, Lote 01A1, Quarteirão 10218, Quadra 
100A, Cidade Satélite Íris.
 Natureza:  EHIS
 Proprietário:  RPZ Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Conforme deliberado pela 67ª Reunião do GAPE notifi camos ao interessado que os 
prazos de análise dos protocolados em epígrafe fi cam suspensos, com fulcro no artigo 
21, III, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13 de maio de 2013

 Protocolos:  2014/18/00273, 2014/18/00274, 2014/18/00275, 2014/18/00276, 
2014/18/00277, 2014/18/00278, 2014/18/00279 e 2014/18/00280.
 Data de Entrada:  04/08/2014
 Localização:  Rua Osvaldo Orlando da Costa, Quarteirão 10218, Lote/Gleba 1A3, 
Bairro Cidade Satélite Iris.
 Natureza:  EHIS - Minha Casa Minha Vida.
 Proprietário:  P. P. PLANO LIMOEIRO Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Conforme deliberado pela 67ª Reunião do GAPE notifi camos ao interessado que os 
prazos de análise dos protocolados em epígrafe fi cam suspensos, com fulcro no artigo 
21, III, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13 de maio de 2013

 Protocolos:  2014/18/00281, 2014/18/00282, 2014/18/00283, 2014/18/00284, 
2014/18/00285, 2014/18/00286, 2014/18/00287 e 2014/18/00288.
 Data de Entrada:  04/08/2014
 Localização:  Rua Osvaldo Orlando da Costa, Quarteirão 10218, Lote/Gleba 1A, Bair-
ro Cidade Satélite Iris.
 Natureza:  EHIS - Minha Casa Minha Vida.
 Proprietário:  P. P. PLANO LIMOEIRO Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Conforme deliberado pela 67ª Reunião do GAPE notifi camos ao interessado que os 
prazos de análise dos protocolados em epígrafe fi cam suspensos, com fulcro no artigo 
21, III, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13 de maio de 2013

 Protocolos:  2014/18/00289, 2014/18/00290, 2014/18/00291, 2014/18/00292, 
2014/18/00293, 2014/18/00294, 2014/18/00295 e 2014/18/00296.
 Data de Entrada:  04/08/2014
 Localização:  Avenida Antônio Carlos do Amaral, Quarteirão 04524, Lote/Gleba 001-
D, Cidade Satélite Iris.
 Natureza:  EHIS - Minha Casa Minha Vida.
 Proprietário:  P. P. PLANO LIMOEIRO Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Conforme deliberado pela 67ª Reunião do GAPE notifi camos ao interessado que os 
prazos de análise dos protocolados em epígrafe fi cam suspensos, com fulcro no artigo 
21, III, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13 de maio de 2013
 

 Campinas, 24 de outubro de 2014 
 WALTER FRANÇOSO PETITO 

 Presidente Do G.A.P.E. 
  

 COMUNICADO 
 ADENDOS AOS PARECERES TÉCNICOS DE VIABILIDADE 

  Protocolos:  2013/18/00020, 2013/18/00021, 2013/18/00022, 2013/18/00023, 
2013/18/00024, 2013/18/00025, 2013/18/00026 e 2013/18/00027.
 Data de Entrada:  19/03/2013

 Localização:  Loteamento Residencial Villa Bella Dom Pedro, Quadra F, Quarteirão 
3796, Lote 4, Bairro Santa Genebra.
 Natureza:  HMV-5
 Proprietário:  Florença Participações S/A.
 Recurso Administrativo:  2013/10/41160
 Data de Entrada:  29/08/2013
O grupo deliberou pela retifi cação dos itens 1, 2.1, 6, 6.1 e 6.2 do Parecer Técnico de 
Viabilidade nº. 00021/GAPE, emitido em 15/08/2013, tendo em vista a análise reali-
zada no protocolado em epígrafe (Recurso Administrativo), na forma de “ADENDO” 
ao parecer supracitado.

 Protocolos:  2013/18/00044, 2013/18/00045, 2013/18/00046, 2013/18/00047, 
2013/18/00048, 2013/18/00049, 2013/18/00050 e 2013/18/00051.
 Data de Entrada:  05/04/2013
 Localização:  Loteamento Residencial Villa Bella Dom Pedro, Lote da Quadra B, re-
sultantes dos lotes 1, 2 e 3, Quarteirão 6386, Bairro Santa Genebra.
 Natureza:  HMV-5
 Proprietário:  Florença Participações S/A.
 Recursos Administrativos:  2013/10/41158 e 2014/18/00140
 Data de Entrada:  03/04/2014
O grupo deliberou pela retifi cação dos itens 1, 2.1, 3.1, 8, 8.1 e 8.2 do Parecer Técnico 
de Viabilidade nº. 00014/GAPE, emitido em 09/08/2013, tendo em vista a análise rea-
lizada nos protocolados em epígrafe (Recurso Administrativo), juntados ao protocolo 
nº. 2013/18/00044, na forma de “ADENDO” ao parecer supracitado. 
 

 Campinas, 24 de outubro de 2014 
 WALTER FRANÇOSO PETITO 

 Presidente Do G.A.P.E. 
  

 COMUNICADO   
  Protocolo:  2014/18/00381.
 Data de Entrada:  14/10/2014
 Localização:  Estrada Municipal José Sedano (Sítio São Luiz), s/n ao ‘Conjunto Habi-
tacional Residencial Olímpia’ conforme matrícula nº. 11609 junto ao 2º CRI do Car-
tório de Registro de Imóveis - SP.
 Natureza:  Localizado fora do perímetro urbano
 Proprietário:  GOY Fabricação e Comércio Ltda - ME.
Comunicamos que a matéria pleiteada pela interessada, não consta no rol de atribuições 
deste grupo, tendo em vista que apesar do enquadramento da referida solicitação estar 
localizado fora do perímetro urbano, o Grupo é competente para atestar a exequibilidade 
da implantação de empreendimentos descritos no rol do artigo 3º, incisos I a VIII e 
parágrafos 1º ao 3º, e não de atividade Industrial de Fabricação de Artefatos de Gesso, 
devendo o(a) interessado(a) se submeter ao rito ordinário de regularização da atividade 
pretendida, atendidas as possíveis restrições impostas para a área competente. 

 Campinas, 24 de outubro de 2014 
 WALTER FRANÇOSO PETITO 

 Presidente Do G.A.P.E. 
  

 COMUNICADO   
  Protocolos:  2014/18/00306, 2014/18/00307, 2014/18/00308 e 2014/18/00309.
 Data de Entrada:  20/08/2014
 Localização:  Rodovia Dom Pedro I, SP 065, Gleba 24, Quarteirão 30012, Estrada 
dos Amarais.
 Natureza:  P3
 Proprietário:  STAN Empreendimentos e Participações Ltda.
Realizada a reunião preliminar.
 

 Campinas, 24 de outubro de 2014 
 WALTER FRANÇOSO PETITO 

 Presidente Do G.A.P.E. 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 PUBLICADO NOVAMENTE POR CONTER INCORREÇÕES 
 AVISO DE LICITAÇÃO 

  Convite nº 52/2014  -  Processo Administrativo nº  14/10/49.064 -  Interessado:  Se-
cretaria Municipal de Infraestrutura -  Objeto:  Prestação de serviços de reprografi a 
em grandes formatos com fornecimento de material e mão de obra, exclusivamente 
por Microempresas (MEs), Empresas de Pequeno Porte (EPPs) e Cooperativas equi-
paradas.  Entrega dos envelopes:  até 13/11/14 às 10h.  Sessão Pública de abertura:  
13/11/14 às 10h.  Disponibilidade do Edital : a partir de 04/11/14, no portal eletrônico 
licitacoes.campinas.sp.gov.br. A Carta-Convite estará à disposição das empresas con-
vidadas e daquelas que, não tendo sido convidadas, estiverem cadastradas nesta PMC 
em uma das seguintes categorias:15.082 - Serviços de Cópias Heliográfi cas/Plotagem 
e/ou 15.135 - Serviços de Reprografi a/Impressão Digital/Outsourcing. As empresas 
cadastradas, mas não convidadas, deverão manifestar seu interesse em participar, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. Es-
clarecimentos adicionais pelos telefones (19) 2116-0303 e 2116-0678.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES    

  

 REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES 
 AVISO DE LICITAÇÃO

(EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 316  /2014  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  13/10/55.029 -  In-
teressado : Secretaria Municipal de Administração -  Objeto : Aquisição de ventila-
dores de parede -  Recebimento das Propostas do item 01 : das 08h do dia 14/11/14 
às 09h30min do dia 17/11/14 -  Abertura das Propostas   do item 01 : a partir das 
09h30min do dia 17/11/14 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 10h do dia 
17/11/14 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 04/11/14, no portal eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro Elisângela Becker 
pelo telefone (19) 2116-0838. 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 
 Diretor Do Departamento Central De Compras 

  

 TERMO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO   
 Processo Administrativo nº 12/10/55.154
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
Assunto: Convite nº. 46/2014
Objeto: Execução de serviços de engenharia e arquitetura para os projetos executivos 
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de edifi cação destinados à construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Leste 
no Município de Campinas - SP.
Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, em sala própria, no 
6º andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta, nº 200, Centro - Campinas, 
Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, 
nomeada através da Portaria 82.954/2014, composta pela Presidente, Sra. Simoni Apa-
recida Contant, pela suplente de presidente e membro, Sra. Ana Julia Gregio Fontes, 
pelo membro Sr. William Maia Barbosa, e como suplentes de membros a Sra. Rosélia 
Salomão Mesquita, a Sra. Silvia Helena Pisciotta Barthos e a Sra. Sueli Xavier da Silva 
Guatura. A Comissão Permanente de Licitações, com base na análise da qualifi cação 
técnica (fl s. 956/986) e da regularidade fi scal, jurídica e trabalhista (fl . 989) das licitantes 
que participam do certame em epígrafe, decide por: 
I) HABILITAR as empresas a seguir mencionadas:
- ECR ENGENHARIA LTDA.
- L & M SILVEIRA ENGENHARIA LTDA - ME
- KJ PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI - ME
- EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
II) INABILITAR a empresa GELFUS - GERENCIAMENTO E ASSESSORIA DE 
OBRAS LTDA, por não comprovar através de Atestado de Capacitação Técnica, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no 
Conselho Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo (CAU), que a mesma já realizou, projetos básicos ou executivos de instalações 
elétricas de edifi cações, desatendendo o subitem 5.1.14, incorrendo no que prescreve 
o subitem 5.6 e 5.6.4 da carta-convite.
III) FIXAR prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do 
inciso I, alínea "a" e § 6º, do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
IV) COMUNICAR que, caso não haja interposição de recurso, a abertura dos envelo-
pes propostas das empresas habilitadas será realizada às 14h30min do dia 07/11/2014, 
na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, 6º 
andar- Campinas/SP.
Com relação ao apontamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, fl .(958), esta 
Comissão entende que não é motivo de desconsideração, pois não há exigência de 
autenticação de contrato de prestação de serviços técnicos fi rmado entre a contratante 
L & M SILVEIRA ENGENHARIA LTDA e a contratada CONSUELO CARLETTO, 
bem como consta assinatura de uma testemunha.
Informamos que conforme disposto no subitem 15.2. da carta-convite e no § 1º do ar-
tigo 43 da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
caso a empresa KJ PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI-ME seja 
vencedora da presente licitação, será assegurado a ela o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por iguais períodos, a critério da Administração Municipal, contados do 
primeiro dia útil após a data da publicação da homologação, para apresentar sua regu-
larização junto a Fazenda Municipal.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no endereço acima, 
das 09h às 12h e das 14h às 17h. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presen-
te Termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.   

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

 ADENDO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 07/2014   
  Processo Administrativo nº  14/10/24.579
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Concorrência nº 07/2014
 Objeto:  Execução do projeto, construção e instalação de infraestrutura de fi bra óptica.
O Município de Campinas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, 
em virtude de solicitação de esclarecimentos apresentada pela empresa  TRANSPOR-
TAR ENGENHARIA TELECOM E ELETRICIDADE , revendo o edital, comuni-
ca aos interessados que  ALTEROU  a descrição do subitem 6.9.4. do edital, a saber:
6.9.4. Prova de Capital Social integralizado de, no mínimo, R$ 1.167.000,00 (um mi-
lhão, cento e sessenta e sete mil reais), devendo a comprovação ser feita, relativamente 
à data da sessão pública mediante a apresentação do Ato Constitutivo (estatuto ou 
contrato social, conforme o caso) em vigor ou Certidão Simplifi cada, registrados na 
Junta Comercial ou no Cartório competente.
Tendo em vista que referida alteração afeta a formulação das propostas, fi ca redesigna-
da a data da sessão pública para  05/12/2014  às  10h . Ficam mantidas todas as demais 
condições da Concorrência nº 07/2014 e seus anexos, no que não colidirem com as 
deste Adendo.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES    

  

 TERMO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTA   

  Processo Administrativo nº  13/10/34.208
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Tomada de Preços nº 11/2014
 Objeto:  Execução de serviços de engenharia e arquitetura para os projetos executivos 
de edifi cação destinados à construção do Pronto Socorro Metropolitano no Município 
de Campinas/SP.
Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, em sala própria, 
no 6º andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta, nº 200, Centro - Cam-
pinas, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada através da Portaria 82.954/2014, composta pela Presidente, Sra. 
Simoni Aparecida Contant, pela suplente de presidente e membro, Sra. Ana Julia Gre-
gio Fontes, pelo membro Sr. William Maia Barbosa, e como suplentes de membros a 
Sra. Rosélia Salomão Mesquita, a Sra. Silvia Helena Pisciotta Barthos e a Sra. Sueli 
Xavier da Silva Guatura. A Comissão Permanente de Licitações, com base na análise 
técnica das propostas (fl s. 1458/1491) e nos critérios para classifi cação e julgamento 
previstos no item 9 do edital, decide por: 
 I -   CLASSIFICAR  a proposta da empresa  DIAS & CARDOZO ENGENHARIA 
LTDA. - EPP  no valor global de R$ 195.555,55 (cento e noventa e cinco mil quinhen-
tos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
 II -  DESCLASSIFICAR  as propostas das empresas abaixo relacionadas, pelos moti-
vos abaixo descriminados: 
-  KJ - PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI - ME ,por apre-
sentar preços manifestamente inexequíveis, por apresentar percentuais de BDI em dis-
cordância com a faixa estabelecida nos subitens 7.1.3. e 7.2. do edital sem justifi cativa 
para tais divergências e por apresentar o cronograma incompatível com o demonstrado 
pela administração, desatendendo parcialmente os subitens 7.1.2, 7.1.3., 7.1.4., 7.2. e 
7.2.1., incorrendo nos subitens 9.5, 9.5.3, 9.5.3.2., 9.5.3.2.1. e 9.5.4. do edital.
-  L & M SILVEIRA ENGENHARIA LTDA.  por apresentar preços manifestamente 
inexequíveis, por apresentar percentuais de BDI em discordância com a faixa estabe-

lecida nos subitens 7.1.3. e 7.2. do edital sem justifi cativa para tais divergências e por 
deixar de apresentar a declaração do CNAE, desatendendo parcialmente os subitens 
7.1.2, 7.1.3., 7.2. e 7.2.1., incorrendo nos subitens 9.5, 9.5.3, 9.5.3.2., 9.5.3.2.1. e 
9.5.4. do edital.
-  INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.  por apresentar incongru-
ências entre as taxas de BDI e das Leis Sociais com relação à desoneração de sua 
folha de pagamento (Lei 12.456/2011 e suas alterações), desatendendo parcialmente 
os subitens 7.1.3. e 7.2., incorrendo nos subitens 9.5. e 9.5.4. do edital.
 III) FIXAR  prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos termos 
do artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no endereço acima, 
das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. E, nada mais havendo a tratar, foi 
encerrado o presente Termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES   

  

 TERMO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTA   

  Processo Administrativo nº  13/10/3531
 Interessado:  Caixa Econômica Federal - Superintendência Regional Campinas (Se-
cretaria Municipal de Esportes e Lazer)
  Assunto:  Tomada de Preços n° 09/2014 
 Objeto:  Execução de serviços de engenharia e arquitetura para os projetos executivos 
de reforma e ampliação dos vestiários e instalações de Atletismo do Centro Esportivo 
de Alto Rendimento - CEAR, no Município de Campinas/SP.
Aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, em sala própria, 
no 6º andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta, nº 200, Centro - Cam-
pinas, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada através da Portaria 82.954/2014, composta pela Presidente, Sra. 
Simoni Aparecida Contant, pela suplente de presidente e membro, Sra. Ana Julia Gre-
gio Fontes, pelo membro Sr. William Maia Barbosa, e como suplentes de membros a 
Sra. Rosélia Salomão Mesquita, a Sra. Silvia Helena Pisciotta Barthos e a Sra. Sueli 
Xavier da Silva Guatura. A Comissão Permanente de Licitações, com base na análise 
técnica das propostas (fl s. 1228/1266) e nos critérios para classifi cação e julgamento 
previstos no item 9 do edital, decide por: 
 I -  DESCLASSIFICAR  as propostas das empresas abaixo relacionadas, pelos moti-
vos abaixo discriminados: 
-  L & M SILVEIRA ENGENHARIA LTDA. ,por apresentar incongruências entre os 
detalhamentos de BDI e das Leis Sociais com relação à desoneração de sua folha de 
pagamento (Lei 12.456/2011 e suas alterações), desatendendo parcialmente os subi-
tens 7.1.3 e 7.2, incorrendo nos subitens 9.5 e 9.5.4 do edital.
-  F3 PROJETOS E ARQUITETURA LTDA. - EPP ,por deixar de apresentar o 
Detalhamento das Leis Sociais e por apresentar o Detalhamento das Bonifi cações e 
Despesas Indiretas (BDI) e a declaração das Leis Sociais com desoneração da folha de 
pagamento, em desacordo com o CNAE principal da empresa, desatendendo parcial-
mente os subitens 7.1.3 e 7.2, incorrendo nos subitens 9.5 e 9.5.4 do edital.
-  CEC - CARMELLO PROJETOS EIRELI - EPP , por apresentar incongruências 
entre as taxas de BDI e das Leis Sociais com relação à desoneração de sua folha de pa-
gamento (Lei 12.456/2011 e suas alterações) e por apresentar o cronograma incompa-
tível com o demonstrado pela administração, desatendendo parcialmente os subitens 
7.1.3, 7.1.4 e 7.2, incorrendo nos subitens 9.5 e 9.5.4 do edital.
-  INPLENITUS, ARQUITETURA, ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS LTDA. ,por apresentar incongruências entre as taxas de BDI e das Leis So-
ciais com relação à desoneração de sua folha de pagamento (Lei 12.456/2011 e suas 
alterações), desatendendo parcialmente os subitens 7.1.3 e 7.2, incorrendo nos subi-
tens 9.5 e 9.5.4 do edital.
 II -  CONCEDER  ,  nos termos do disposto no § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 
8.666/93 e subitem 16.4 do edital, o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de 
novas propostas escoimadas dos vícios acima referidos, fi cando a sessão pública de 
abertura dos envelopes de novas propostas designada para o dia 17/11/14 às 10h, em 
sala própria localizada à Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar, Campinas/SP.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no endereço acima, 
das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES    

  

 AVISO DE LICITAÇÃO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/
COOP)   

  Pregão   nº 323  /2014  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  14/10/49.371 -  Inte-
ressado : Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável -  Objeto : Aquisição de veículo zero quilômetro -  Recebimento das Propostas 
do item 01 : das 08h do dia 17/11/14 às 09h do dia 18/11/14 -  Abertura das Propostas 
  do item 01 : a partir das 09h do dia 18/11/14 -  Início da Disputa de Preços:  a partir 
das 10h do dia 18/11/14 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 04/11/14, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro Ra-
phael Bernardes pelo telefone (19) 2116-0641. 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 
 Diretor Do Departamento Central De Compras 

  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão   nº   319/2014  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  14/10/40.904 -  Interes-
sado : Secretaria Municipal de Educação -  Objeto : Aquisição de pratos -  Recebimento 
das Propostas dos item 01 : das 08h do dia 18/11/14 às 09h30min do dia 19/11/14 - 
 Abertura das Propostas   dos item 01 : a partir das 09h30min do dia 19/11/14 -  Início 
da Disputa de Preços:  a partir das 10h do dia 19/11/14 -  Disponibilidade do Edital : a 
partir de 04/11/14, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adi-
cionais com à Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 
 Diretor Do Departamento Central De Compras 

  

 TERMO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTA   

  Processo Administrativo nº  13/10/3529
 Interessado:  Caixa Econômica Federal - Superintendência Regional Campinas (Se-
cretaria Municipal de Esportes e Lazer)
 Assunto:  Tomada de Preços nº 10/2014
 Objeto:  Execução de serviços de engenharia e arquitetura para os projetos executivos 
de edifi cação destinados à academia e vestiário para as quadras de tênis do Centro 
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Esportivo de Alto Rendimento - CEAR, no Município de Campinas/SP.
Aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, em sala própria, 
no 6º andar do Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta, nº 200, Centro - Cam-
pinas, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada através da Portaria 82.954/2014, composta pela Presidente, Sra. 
Simoni Aparecida Contant, pela suplente de presidente e membro, Sra. Ana Julia Gre-
gio Fontes, pelo membro Sr. William Maia Barbosa, e como suplentes de membros a 
Sra. Rosélia Salomão Mesquita, a Sra. Silvia Helena Pisciotta Barthos e a Sra. Sueli 
Xavier da Silva Guatura. A Comissão Permanente de Licitações, com base na análise 
técnica das propostas (fl s. 1229/1280) e nos critérios para classifi cação e julgamento 
previstos no item 9 do edital, decide por: 
 I -  DESCLASSIFICAR  as propostas das empresas abaixo relacionadas, pelos moti-
vos abaixo discriminados: 
-  L & M SILVEIRA ENGENHARIA LTDA. , por apresentar incoerências entre os 
Detalhamentos do BDI e das Leis Sociais com relação à desoneração de sua folha de 
pagamento (Lei 12.456/2011 e suas alterações) e por apresentar cronograma sem ru-
brica e assinatura do engenheiro responsável, desatendendo parcialmente os subitens 
7.1.3, 7.1.4 e 7.2, incorrendo nos subitens 9.5 e 9.5.4 do edital.
-  F3 PROJETOS E ARQUITETURA LTDA. - EPP ,por apresentar o Detalhamen-
to do BDI com desoneração da folha de pagamento, em desacordo com o CNAE 
principal da empresa e por deixar de apresentar o Detalhamento das Leis Sociais, 
desatendendo parcialmente os subitens 7.1.3 e 7.2, incorrendo nos subitens 9.5 e 9.5.4 
do edital.
-  INPLENITUS, ARQUITETURA, ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS LTDA. , por apresentar o Detalhamento do BDI com desoneração da folha de 
pagamento, em desacordo com o CNAE principal da empresa e por apresentar incoe-
rências entre os Detalhamentos do BDI e das Leis Sociais com relação à desoneração 
de sua folha de pagamento (Lei 12.456/2011 e suas alterações), desatendendo parcial-
mente os subitens 7.1.3 e 7.2, incorrendo nos subitens 9.5 e 9.5.4 do edital.
 - CEC - CARMELLO PROJETOS EIRELI - EPP  por apresentar incoerências en-
tre os Detalhamentos do BDI e das Leis Sociais com relação à desoneração de sua 
folha de pagamento (Lei 12.456/2011 e suas alterações) e por apresentar o cronograma 
incompatível com o demonstrado pela administração, desatendendo parcialmente os 
subitens 7.1.3, 7.1.4 e 7.2, incorrendo nos subitens 9.5 e 9.5.4 do edital. 
 II -  CONCEDER  ,  nos termos do disposto no § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 
8.666/93 e subitem 16.4 do edital, o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de 
novas propostas escoimadas dos vícios referidos neste termo, fi cando a sessão pública 
de abertura dos envelopes de novas propostas designada para o dia 18/11/14 às 10h, 
em sala própria localizada à Avenida Anchieta, nº 200, 6º andar, Campinas/SP.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no endereço acima, 
das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. E, nada mais havendo a tratar, foi 
encerrado o presente Termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES    

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo  nº 14/10/25.089
 Interessado:  Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto:  Pregão Eletrôniconº 252/2014
 Objeto:  Registro de Preços de medicamentos cardiológicos na forma de comprimidos, cáp-
sulas ou drágeas, para uso das Unidades de Saúde.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e 
art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo  HOMOLO-
GAR  o Pregão Eletrônico nº 252/2014, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos 
preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudi-
catárias abaixo relacionadas:
-  ABBOTT  LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. , item  24  (R$ 45,00) ; 
 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.,  item  23  (R$ 7,10);
-  ANGAÍ  DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.-EPP , itens  02  (R$ 30,00), 
 14  (R$ 2,44) e  18  (R$ 17,50);
-  ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA.-EPP, 
 itens  06  (R$ 18,00) e  07  (R$ 4,60);
-  BH FARMA COMÉRCIO LTDA.,  item  21  (R$ 1,40);
-  BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.,  item  22  (R$ 63,00);
-  DAKFILM COMERCIAL LTDA.,  item  10  (R$ 16,50);
-  DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.,  itens  05  (R$ 1,80),  08  (R$ 10,30), 
 12  (R$ 1,89),  13  (R$ 22,00) e  20  (R$ 11,50);
-  DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,  item  01  (R$ 2,14);
-  NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME,  itens  03  
(R$ 3,97) e  17  (R$ 25,79);
-  PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.,  itens  09  (R$ 3,33),  11  (R$ 1,37) e 
 16  (R$ 1,90); e
-  PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.,  itens  04  (R$ 0,77),  15  (R$ 3,29) e  19  (R$ 1,25).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal 
- SIM;
2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização 
de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, em especial a reserva 
orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 6º e 7º do Decreto 
Municipal nº 18.225/14 e a autorização das respectivas despesas, previamente à emissão das 
Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração   

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATO   
  Processo Administrativo n.º  13/215/00280  Donatário  :  Município de Itatiba  Doa-
dor:  Município de Campinas  CNPJ nº  50.122.571/0001-77  Interessado:  Secretaria 
Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública  Termo de Doação n.º  
52/14.  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor  R$ 4.647,40  Assinatura:  03/11/2014.

 Processo Administrativo n.º  14/10/06691  Interessado  :  Secretaria Municipal de Co-
operação nos Assuntos de Segurança Pública  Modalidade  :  Protocolo de Intenções 
n.º 03/14.  Partícipe:  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANE-
AMENTO S/A SANASA CAMPINAS  CNPJ nº  46.119.855/0001-37  Objeto : Co-
operação mútua para desenvolvimento de projetos.  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  
03/11/2014.

 Processo Administrativo n.º  12/10/08631  Interessado:  Secretaria Municipal de Ci-
dadania, Assistência e Inclusão Social  Modalidade:  Contratação Direta n° 127/14 
 Contratada:  IGNIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
LTDA - ME. CNPJ nº  04.979.541/0001-64  Termo de Contrato  n°  199/14  Obje-
to:  Prestação de serviços técnicos de manutenção, suporte e implantação de novas 
funcionalidades no sistema de Governança Digital, dos módulos implantados para a 
Secretaria Municipal (SIG-M)  Valor:  R$ 384.564,00  Prazo:  12 meses  Assinatura:  
03/11/2014.

 Processo Administrativo n.º  11/10/07963  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Administração  Modalidade:  Contratação Direta n.º 113/11  Termo de Contrato n.º 
 04/12  Termo de Rescisão n.º  06/14  Contratada:  BASIC ELEVADORES LTDA. 
 CNPJ nº  02.254.737/0001-66  Assinatura:  03/11/2014.
 

 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON 

 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 Despacho da Diretoria 

 Por não ter sido possível a notifi cação postal,  ficam as partes NOTIFICADAS para 
tomarem ciência da r. decisão administrativa, no prazo de 10 (dez) dias , e que-
rendo,  apresentem recurso, conforme disposto no artigo 49, do Decreto Federal 
2.181/97. 

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA (S) RECLAMA-
DA (S)

01885/2009/ADM MARIA LIDIA LOURENÇO SAKENKO PHOTON MAG-
NETIC

01866/2009/ADM DARIA LÚCIA DA SILVA CRIATTIVE SHOPPING 
MÓVEIS

01330/2009/ADM VIRGINIA FARIA DE LIMA CRIATTIVE SHOPPING 
MÓVEIS

03468/2009/ADM JOÃO GILBERTO DOS SANTOS CRIATTIVE SHOPPING 
MÓVEIS

01828/2009/ADM MARCELINA NOVAES DA SILVA TELESHOPTV

01482/2009/ADM FRANCISCO MARCELO CARNEIRO 
DA SILVA MICROCAMP

01387/2009/ADM SAMUEL DIAS DE CAMPOS SAUDE CLASS ASISTÊNCIA 
MÉDICO HOSPITALAR

03404/2010/ADM MARIA APARECIDA SILVA SAUDE CLASS ASISTÊNCIA 
MÉDICO HOSPITALAR

01031/2009/ADM DAIANE PIRES AZEVEDO AGUIAR PRO FLIGHT – ESCOLA DE 
AVIAÇÃO CIVIL

00821/2009/ADM BRENO IUNG LATORRE DELGADO SEICOMPRAR E-COMMER-
CE INTERNET

00723/2009/ADM EDINA DA CONCEIÇÃO DINI PINTO AMIL

04704/2009/ADM JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA SARAM COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES

04563/2009/ADM JOSE ONOFRE DA SILVA ERBETTA EMPREENDI-
MENTOS

04524/2009/ADM WESLEY MARCELINO DE ABREU IMBRA

04109/2009/ADM MARIA DE FÁTIMA MACHADO LPP COMÉRCIO DE VEÍ-
CULOS

03940/2009/ADM MARIA APARECIDA FREDERICO BANCO BGN
02708/2009/ADM ELIAS DOS SANTOS RIVERSCHOOL LINGUAGE

05279/2009/ADM ALAN FERREIRA CAVALCANTE
VIVE EN BUENOS AIRES 
ASSESSORIA EDUCACIO-

NAL INT
05255/2009/ADM MARCIO SENA MACHADO VITORIA VEÍCULOS
05145/2009/ADM ADRIANA BARREIRA PANATTONI IMPERIO DOS MARMORES
05026/2009/ADM BENEDITO DONIZETE SULLA EURODATA

04849/2009/ADM ROBSON ROBERTO SOUZA 
PEIXOTO

GOLDENIO CONCEIÇÃO 
COSTA ME

VIVO / SONY 
ERICSSON

04755/2009/ADM GABRIEL DE SIQUEIRA FERRAZ COMPRA NET
04429/2010/ADM MARCO ANTONIO FERNANDES FREE STYLE INFORMÁTICA

03839/2010/ADM FRANCISCO DAS CHAGAS PIMEN-
TEL SILVA

CENTER VILLE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO

03619/2010/ADM TIAGO RIBEIRO GODINHO BNETWORK

02978/2010/ADM CRISTIANO MARANGON LG ELETRONICS
MOTOROLA 
CELL ASSIS-

TENCIA

02234/2010/ADM MERCEDES APARECIDA SIMIO-
NATO ITAVOX VEÍCULOS LTDA

01424/2010/ADM GIVANILDO CORREIA DA SILVA WORLD SCHOOL

01655/2011/ADM WESLLEY MICHAEL GALVÃO 
SEVERINO WORLD SCHOOL

03682/2009/ADM APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA WORLD SCHOOL
03733/2011/ADM JOSÉ JEFERSON COELHO ROCHA REABILIT CONSULTORIA
03110/2011/ADM ROSANA PEREIRA DA SILVA TELMAIS TELECOM

02926/2011/ADM DIRAM FERREIRA RAMALHO LUIZ RICARDO PALADINI 
ME

01352/2011/ADM PATRICIA GODOY DE CASTRO DORANA EMPRESA FOTO-
GRAFICA LTDA

00696/2011/ADM REINALDO GONÇALVES UNIVERSE MUSIC
01647/2012/ADM AMAURY PIMENTA DIOGO TRIP E FUN
01615/2012/ADM EDUARDO KHATER PLUNA AVIAÇÃO AEREA
02062/2012/ADM CRISTIANO ANDRE SILVA CASTÃO REC LAGOA SERENA

 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 RICARDO CHIMINAZZO 

 DIRETOR DO PROCON 
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 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 NOTIFICAÇÃO - RECLAMADA 

 Por não ter sido possível a notifi cação postal da parte reclamada, fi ca esta notifi cada 
 para no prazo de 10 (dez) dias tomar ciência da r. decisão  administrativa de pri-
meira instância ,  e querendo, pague a multa cominada na r. decisão ou apresente 
recurso , conforme disposto nos artigos 46, § 2º e 49, do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA (S) RECLAMADA (S)

04884/2009/ADM MICHEL ALESI FAGUNDES 
GEARA CURSO PAULISTEC LTDA

04781/2009/ADM TANIA SILVA CRUZ FERREIRA 
DE MACEDO NEW SCHOOL

03663/2010/ADM MARIA HELENA DA SILVA MICROLINS
00598/2010/ADM SAULO FERREIRA MACIEL BALÃO DA INFORMÁTICA
03501/2010/ADM TEREZINHA MARIA DE JESUS KENKO CAMP COLCHOES

00748/2010/ADM VIVIANE ROSENDO DA SILVA 
FAGNANI CRAL LTDA

04119/2009/ADM ANTONIO CARLOS MARASCAL-
CHI JUNIOR SERRALHERIA ML

03870/2009/ADM ANGÉLICA DE FREITAS RO-
DRIGUES NK VEÍCULOS

03661/2009/ADM DIRCE PEREIRA BUENO DE 
PAULA COGUMELO DO SOL

05630/2009/ADM VILMA PIRES CIANCIETTI VERANSEL VEÍCULOS

05714/2009/ADM MARGARETE VIEIRA TONIN PRONTO SOCORRO DO 
COMPUTADOR

05349/2009/ADM BRUNA DANIELA GONÇALVES CONSTRUTORA TENDA
05345/2009/ADM ALCIDES DA SILVA RAMOS BANCO BVA – PEGCRED
04907/2009/ADM MARIA LUCIA DO NASCIMENTO BANCO GE

04208/2009/ADM LUCIMARA BRITO DE FARIAS CRIATTIVE SHOPPING 
MÓVEIS

00980/2010/ADM RODRIGO RODRIGUES PAULINO LUAR FESTAS

00355/2010/ADM ALCINDO PEREIRA DE AL-
MEIDA OI / SAMSUNG / PICOLLI

00252/2010/ADM JOÃO LUIS FERREIRA DAS 
NEVES BV FINANCEIRA MANTOVA VEÍ-

CULOS

00071/2010/ADM BIANCA JULIANO DE OLIVEIRA 
BARBOSA WAL MART DO BRASIL

01025/2011/ADM GUILHERME RODRIGUES 
SANTANA WORLD SCHOOL

02448/2010/ADM MANUEL BONFIM MUNIZ DE 
LIMA AGUIAR WORLD SCHOOL

01163/2011/ADM DANIEL JOSÉ DE SOUZA WORLD SCHOOL

02362/2010/ADM LUIZ CARLOS DE PAULA
SANTOS DUMONT SER-

RALHERIA VIDRAÇARIA 
CALHA

02216/2010/ADM RICARDO EZEQUIEL DA SILVA PISCINA E COMPANHIA
02148/2010/ADM ELOIZA ROSA PESSOA DA SILVA TELECENTER

04697/2010/ADM KLEBER HENRIQUE DA SILVA GREEN WILLE BUFFET E 
RECEPÇÕES

04478/2010/ADM BRUNO ALQUEZAR TARGET TURISMO

04440/2010/ADM CELENE SOARES LIMA DOS 
REIS ANDRA

04234/2010/ADM CAMILA PEREIRA RODRIGUES NET PUBLICIDADE EDITO-
RA LTDA

04179/2010/ADM ALEXANDRE DA COSTA REIS CARREFOUR (LOJA 
VIRTUAL) 

04362/2010/ADM JOSE FRANCISCO MARSIGLI CYRELA HOLANDA EM-
PREENDIMENTOS

01776/2011/ADM OLGA NOVAIS EUGENIO
DE PAULA CONSTRUÇÕES 

E PINTURAS PREDIAIS 
LTDA

01760/2011/ADM CLOVIS DE OLIVEIRA QUEIROZ FATOR DIGITAL

01698/2011/ADM RITA DE CASSIA DATTOLI RODRIGUES VINICIUS 
LUCIANO ME

01432/2011/ADM IGREJA BATISTA VIDA NOVA ROCKENBACH
00938/2011/ADM ROBSON LUCIO DA SILVA POSITIVE DE ARARUAMA
00878/2011/ADM DAVID JOSE PEREIRA PONTES WIZARD CASTELO

00769/2011/ADM OSNI LOPES EDMAIS COMERCIO DE 
VEÍCULOS

00546/2011/ADM ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS ESCOLA MICROPRIME

00429/2011/ADM FABIO DE ALMEIDA FARIA CAIÇARAS EMPREEND. 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

03320/2009/ADM JANDIR JOSE DA SILVA LPP COMERCIO DE VEÍ-
CULOS

01334/2009/ADM JULIANO OLIVEIRA CASTRO LPP COMERCIO DE VEÍ-
CULOS

03284/2009/ADM JURANDIR ALVES DE GODOY RED MÓVEIS

04307/2009/ADM DILSON DE FATIMO PRUDEN-
CIANO PALÁCIO DOS PISOS

04324/2009/ADM KAREN SCHMIDT RIVERSIDE SCHOOL

03222/2009/ADM MARIA CRISTINA MARQUES 
DOS SANTOS

CRIATTIVE SHOPPING 
MÓVEIS

03180/2009/ADM MARIO AUGUSTO NERVA VECTRA ASSISTÊNCIA 
MÉDICA LTDA

03122/2009/ADM SOLANGE DOLLA CONQUIST
02705/2009/ADM FRANCISCA RODRIGUES PAZ IMBRA

03579/2010/ADM ROSMARI APARECIDA MENDES 
DE AGUIAR IMBRA

01732/2010/ADM LAERTE ANTUNES DE OLIVEIRA IMBRA

02139/2010/ADM ALEXANDRE AUGUSTO 
FRANCHI NOKIA NOKIA ASSISTÊN-

CIA TÉCNICA

05576/2009/ADM LILIAN DA ROCHA SEIXAS VIA PARIS COM DE IMPOR-
TADOS

01136/2009/ADM JULIANA DA SILVA MATTOS FERNANDO AUTOMÓVEIS

01165/2009/ADM MARIA CARDOSO DE CAR-
VALHO MOTOROLA MAGAZINE LUIZA 

CAMPOS SALLES

03715/2010/ADM SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 
COSTA

MADEIRÃO MADEIRAS E 
TELHAS

04241/2010/ADM ANTÔNIO DE SOUZA FERREIRA MADEIRÃO MADEIRAS E 
TELHAS

01793/2009/ADM JOSÉ ANDRÉ FILHO SÓ TELHAS

00376/2011/ADM MANOEL LUIS QUEIROZ RÚSTICOS TAQUARAL 
TELHAS E COBERTURAS

03343/2009/ADM EDSON ANTONIO PAULUCCI 
JUNIOR

RÚSTICOS TAQUARAL 
TELHAS E COBERTURAS

05454/2009/ADM CRISTIANE ALBERT GAIA RÚSTICOS TAQUARAL 
TELHAS E COBERTURAS

03455/2009/ADM LUIZ FERNANDO ELIAS RÚSTICOS TAQUARAL 
TELHAS E COBERTURAS

03737/2009/ADM DANIELA FERREIRA NEVES BETHANY
03434/2011/ADM LILIAN ROSSI DIAS CAMPSERVICE
03360/2011/ADM EMIDIA CARDOSO DE OLIVEIRA RC MÓVEIS PLANEJADOS

03250/2011/ADM LUIZ CARLOS DO PATROCINIO 
JUNIOR EGCAMP

03135/2011/ADM JORGE LUIS RODRIGUES 
GOMES ELP EVENTOS

03132/2011/ADM CLEUSA TORQUATO DOS 
SANTOS

CARTÃO DE TODOS (SUL) 
E CARTÕES DE TODOS 

(SUDOESTE)

02851/2011/ADM DENNIS RICARDO CAVAL-
CANTE

CR NET COMÉRCIO DE 
ELETRO E ELETRÔNICOS 

LTDA

03852/2011/ADM MATHEUS LUIZ ALVES BAR-
BOSA

CR NET COMÉRCIO DE 
ELETRO E ELETRÔNICOS 

LTDA

02814/2011/ADM DANIEL DO CARMO
CR NET COMÉRCIO DE 

ELETRO E ELETRÔNICOS 
LTDA

02774/2011/ADM ANA CARLOTA NUNES AMORIM 
REGO

SOLARTY COM AQUECE-
DORES SOLARES

02491/2011/ADM CAMPINAS TRANSPORTES E 
SERVIÇOS LTDA-ME LISTA TOTAL 

04001/2011/ADM LUANA BERNARDES FERREIRA NOSSA VITRINE

03743/2011/ADM CARLA ROBERTA PEACHAZEPI 
DE MORAES FOTOKLIC ESTÚDIO

03724/2011/ADM FERNANDO AP DA SILVA 
OLIVEIRA STAR TRAVEL GROUPON

03550/2011/ADM NEYDE SITTA ACAYABA ALPINI VEÍCULOS
01779/2012/ADM JOSE EDUARDO BIGON TRIP E FUN
01785/2012/ADM BRUNO DAOLIO TRIP E FUN

01749/2012/ADM MARIA DE JESUS BEZERRA 
LIMA ADORNO TRIP E FUN

01696/2012/ADM NACLE ZABEU BARACAT TRIP E FUN

01685/2012/ADM ELIANA APARECIDA LOPES DA 
COSTA TRIP E FUN

01612/2012/ADM MARIA DA GRAÇA BENEDUZZI 
MANTOVANI TRIP E FUN

01610/2012/ADM LUCIANA MARTINS PEREIRA 
CORTOPASSI TRIP E FUN

01580/2012/ADM MARCELO MALUF SCARA-
NELLO TRIP E FUN

01576/2012/ADM BERNADETE BALANIN ALMEI-
DA MELLO TRIP E FUN

01575/2012/ADM ANTONIO ALEXANDRE BARROS 
SIMAS TRIP E FUN

01987/2012/ADM WALTER ANTONIO NOGUEIRA 
FRANCO TRIP E FUN

01703/2012/ADM CARLOS AKIO MATSUMOTO TRIP E FUN
01562/2012/ADM ADY CORDEIRO MENKE TRIP E FUN

01561/2012/ADM MARIA DE FÁTIMA TOGNI 
SILVA TRIP E FUN

01650/2012/ADM A.V.FORNES ME JM EMBALAGENS

03195/2012/ADM SIMONE BASTOS VASCON-
CELOS BANCO BMG S/A INFO E INFO

03101/2012/ADM VALDECIR SOUZA FERREIRA INFO IMPORTADORA E 
DIST DE TECNOLOGIA

03095/2012/ADM JOSE CANDIDO NOGUEIRA 
NETO ITEC MAGAZINE 

03088/2012/ADM LUCKSON VALENTE DE ALVA-
RENGA MULTMED

02806/2012/ADM WAGNER GUILHERME AMADEU BERTAZOLI VEÍCULOS
02797/2012/ADM PATRICIA CALUSNE ODONTOCLINIC
01883/2012/ADM MARINA BANDEIRA MATTEI VALENTINA PIMENTEL

02582/2012/ADM VERA LUCIA FURTADO DE 
MORAIS

MUNDIAL COMPRAS 
COMPANY

02511/2012/ADM ROGERIO ZAVALONI MELOTTI PLUNA AVIAÇÃO AEREA

02400/2012/ADM HELENA BORGES DOS SANTOS AUTO ESCOLA CAÇULA – 
TAQUARAL

02392/2012/ADM MATEUS KREJCI FERREIRA AUTO ESCOLA CAÇULA – 
TAQUARAL

01928/2012/ADM JULIO CESAR ZUIM FERREIRA RS MÓVEIS E COLCHÕES

01461/2012/ADM FABIO FIUZA DARZAN BIA ELETRÔNICOS LTDA-
-ME

00788/2012/ADM CAROLINE ROCHA MICHELIN MOTO VELOZ

02133/2012/ADM FRANZ GLAUBER VARDER-
LINDE MULTISTOCK

02409/2009/ADM MARCOS ADAO MOREIRA SALEM MOTOS
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 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 NOTIFICAÇÃO - RECLAMADA 

 Nos termos do artigo 41, do Decreto Municipal nº 17.910/2013, por não ter sido pos-
sível a notifi cação postal da parte reclamada, fi ca esta notifi cada  para no prazo de 
10 (dez) dias tomar ciência da r. decisão  administrativa de primeira instância ,  e 
querendo, pague a multa cominada na r. decisão ou apresente recurso , conforme 
disposto nos artigos 46, § 2º e 49, do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA (S) RECLAMADA (S)

02067/2013/ADM ROSA APARECIDA DE LIMA ALIANÇA EDITORA E 
INFORMÁTICA LTDA

01725/2013/ADM MANOEL ANTONIO MELGO ROSSI REALE IMÓVEIS

01038/2013/ADM MARCELO SIMÕES FORTUNA BARATO A JATO PRO-
MOÇÕES LTDA

00859/2013/ADM IVANISE BIGATON DE ALMEIDA BARATO A JATO PRO-
MOÇÕES LTDA

B CASH PAGAMEN-
TO DIGITAL

00918/2013/ADM FRANCISCO CARLOS CARMONA DELTTA IMÓVEIS

00787/2013/ADM D.D.E AUTOMOÇÃO E COMERCIO 
LTDA-EPP MANI VEÍCULOS

00209/2013/ADM ARLETE CONCEIÇÃO VIALTA 
VARANI

LINHA PERFEITA PRO-
JETOS E SOLUÇÕES 

LTDA-ME
UP DESIGNE INTE-

LIGENTE

02410/2013/ADM IEDA MARGARETE DE AZEVEDO 
RAVANHANI

ANDERBOX ESQUA-
DRIAS DE ALUMINIO

01875/2013/ADM MARINA SILVA CARAMURU TRULY METAL RULES
01810/2013/ADM CAROYNE DE SOUZA COSTA ORANGE

01797/2013/ADM PAULO ROGÉRIO BIANCOFIORI ESPAÇO BRASIL MOL-
DURAS DECORAÇÕES

01294/2013/ADM GLAUCIA LOPES HEWLETT 
PACKARD(HP) MULTISTOCK

01269/2013/ADM RUBERLEI APARECIDO SILVEIRA 
ROCHA

ATUAL CAR CENTRO 
AUTOMOTIVO

00527/2014/ADM DECIO MANOEL DUARTE BANCO CIFRA SA BANCO GE / GE 
MONEY

01468/2013/ADM SANDRA REGINA ALVES ROSSI REALE IMÓVEIS
00470/2013/ADM GEISA AGUIARI ROSSI REALE IMÓVEIS

01450/2013/ADM ZANCA TRANSPORTES VOLKSWAGEM DO 
BRASIL IND VEÍCULOS

ITAVOX VEÍCULOS 
– AV IMPERATRIZ
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 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 NOTIFICAÇÃO - RECLAMANTE 

 Nos termos do artigo 41, do Decreto Municipal nº 17.910/2013, por não ter sido possível a 
notifi cação postal do (a) reclamante, fi ca este (a) notifi cado (a)  para no prazo de 10 (dez) 
dias tomar ciência da r. decisão administrativa de primeira instância ,  e querendo, 
apresente recurso , conforme disposto no artigo 49, do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA (S) RECLAMADA 
(S)

00073/2013/ADM NOELE DE FREITAS PEIGO FIAT AUTOMÓVEIS S/A ALLEGRO 
VEÍCULOS

00601/2013/ADM MARONIA SILVA OI MOVEL – TNL PCS S/A
00699/2013/ADM ALMIRO VIEIRA DOS SANTOS OI MOVEL – TNL PCS S/A
02094/2013/ADM LEANDRO HENRIQUE MATIAS OI MOVEL – TNL PCS S/A
01631/2013/ADM NELSON GIANETTI DE MATOS OI MOVEL – TNL PCS S/A
01987/2013/ADM EDSON PEREIRA OI MOVEL – TNL PCS S/A

00240/2013/ADM VITORIA E AMERICO MATE-
RIAIS DE CONST. LTDA OI MOVEL – TNL PCS S/A

00776/2013/ADM MIDIASHOW AUDIOVISUAL VEÍCULOS ITAÚ UNIBANCO-
-DIBENS-FIAT-BFB LEASING

01152/2013/ADM FABIELLE PRISCILLA PIMEN-
TA DA COSTA TM CELULAR

01247/2013/ADM ANA LUCIA DAS VIRGENS 
DE JESUS OPÇÃO MIL – MORAES SALES

01250/2013/ADM JOSIAS ALVES OPÇÃO MIL – AV. BRASIL

01288/2013/ADM ADRIANE RAMIRO AZEREDO 
COUTINHO OPÇÃO MIL – AV. BRASIL BANCO SAN-

TANDER
01311/2013/ADM MICHEL FRANCISCO DA SILVA OPÇÃO MIL – MORAES SALES
01354/2013/ADM AGNALDO CAIADO JUNIOR OPÇÃO MIL – AV. BRASIL
01486/2013/ADM VAGNER RIBEIRO DA SILVA OPÇÃO MIL – MORAES SALES

01464/2013/ADM CLAUDINEI FERNANDES 
LOBO OPÇÃO MIL – MORAES SALES

01517/2013/ADM REGINA MARCIA DOMINGUES 
BARBOSA OPÇÃO MIL – AV. BRASIL

01731/2013/ADM ADEILDO ADÃO DE SOUZA OPÇÃO MIL – AV. BRASIL
01982/2013/ADM DANILO ARAUJO AGRIPINO OPÇÃO MIL – MORAES SALES

01998/2013/ADM IVANILZA ARAUJO DA SILVA 
REIS OPÇÃO MIL – AV. BRASIL

01384/2013/ADM ESDRAS TAVARES DOS 
SANTOS OPÇÃO MIL – AV. BRASIL

01379/2013/ADM RAIMUNDO SILVA DE OLI-
VEIRA OPÇÃO MIL – MORAES SALES

02200/2013/ADM MARCIO FABIO XAVIER SILVA OPÇÃO MIL – MORAES SALES

01837/2013/ADM ELKE JUDITE PINHEIRO BANCO DO BRASIL (OUVI-
DORIA) 

BOA VISTA 
EMP. IMOB. SPE 

LTDA.
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 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 NOTIFICAÇÃO - RECLAMANTE 

 Por não ter sido possível a notifi cação postal do (a) reclamante, fi ca este (a) notifi cado 
(a)  para no prazo de 10 (dez) dias tomar ciência da r. decisão administrativa de 
primeira instância ,  e querendo, apresente recurso , conforme disposto no artigo 49, 

do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA (S) RECLAMADA 
(S)

02102/2009/ADM GERALDA MATILDES CAR-
NEIRO MICROCAMP

02007/2009/ADM CLARIANA PIMENTEL SILVA FACULDADES FLEMING
02006/2009/ADM IDEVALDA CANDIDA BOFF PANAMERICANO

01982/2009/ADM FRANCISCO MARIA DA CON-
CEIÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01184/2010/ADM JAIRO DOS SANTOS NASCI-
MENTO BANCO IBI – IBICARD

01094/2009/ADM ELISANGELA MELO DA SILVA MICROCAMP / ABC INGLES 
ESPANHOL E INFORMÁTICA

00761/2009/ADM KATIA APARECIDA CONCEI-
ÇÃO BOM PASTOR

00732/2009/ADM AILTON REIS DA SILVA BANCO DO BRASIL (BRASI-
LIA/DF)

00123/2009/ADM JOSÉ CARLOS SANTANA CREDICARD CITI

03364/2009/ADM SILVIA RAQUEL CORREA 
FARAH COC

03357/2009/ADM ROSILENE DE SOUZA MEDIAL SAÚDE S/A

03197/2009/ADM SERGIO SAVIO MARIANI DA 
SILVA GRUPO MAX

03125/2009/ADM RODRIGO FERNANDO GARCIA OI

02581/2009/ADM ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO 
CARDOSO BANCO SANTANDER

02160/2009/ADM DILMAR RODRIGUES DA 
FONSECA BANCO SANTANDER

04463/2010/ADM UELVITON RIBEIRO SILVA BANCO SANTANDER
02482/2009/ADM ADRIANA MARIA ROSA BANCO CITICARD
02402/2009/ADM WAGENER ROBERTO DA SILVA NOKIA EMBRATEL

02315/2009/ADM RONALDO SIQUEIRA FER-
NANDES AUTO ESCOLA OURO VERDE

04741/2009/ADM VIVIANE KELEY CANARIM TIM

04098/2009/ADM LUIS CICERO CLEMENTINO 
DA SILVA TIM

05719/2009/ADM ANTONIO JIMENEZ FILHO TIM

04517/2009/ADM SELMA ALVES LIMA CONSÓRCIO NACIONAL 
LUIZA LTDA

03465/2009/ADM WELLINGTON ERIC DA SILVA 
BASTOS A. J. MARTANI

03405/2009/ADM THIAGO APARECIDO COELHO 
BARBOSA ITAU VEÍCULOS

03403/2009/ADM THIAGO APARECIDO COELHO 
BARBOSA ITAU VEÍCULOS

05819/2009/ADM MARIA DAS GRAÇAS SILVA 
ROCHA CASAS BAHIA

05627/2009/ADM DANIELLE FERNANDES ALVES JOTANOVE
05191/2009/ADM PRISCILA FERREIRA SERRA GRUPO OURO VERDE

04888/2009/ADM MARCIA REGINA SANTOS 
VIANA ROSE PISOS

04794/2009/ADM MARIA ADELIA OUVERNEY 
COSTA LOJA MARISA

04744/2009/ADM EDENILSON SOARES DE 
ANDRADE BANCO BRADESCO

02046/2010/ADM AMAURI JOSÉ DE SOUZA 
JUNIOR POSITIVO INFORMÁTICA

02035/2010/ADM LEONI MARIANO DE OLIVEIRA CPFL
02021/2010/ADM ANA CRISTINA DO ROSÁRIO CPFL
02135/2010/ADM JOSÉ BARBOSA DA SILVA CPFL

03587/2010/ADM LAURINDO SANTOS DE 
ALMEIDA CPFL

02338/2011/ADM MARCELO RIBEIRO DE 
MORAES CPFL

01591/2011/ADM THAIS ANGELO MIGUEL CPFL
03269/2011/ADM CARLOS RIUJI ITO CPFL
01981/2010/ADM ALAN DE SOUZA MOREIRA STORYS MEGA SOM

01318/2010/ADM AFONSO CELESTE DA CRUZ KASSANDRA CAMPOS LIMA 
COM. DE COLCHÕES EPP

01262/2010/ADM PRISCILA ROMANO
UNILINK DO BRASIL PROV. 

DE ACESSO A INTERNET 
LTDA.

01048/2010/ADM JOSÉ ELSON DE OLIVEIRA AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
00928/2010/ADM PAULO SERGIO BREVES AUTO ESCOLA LIDER

00558/2010/ADM DANIELA FERNANDA OLIVEI-
RA DE JESUS OI

02250/2010/ADM JOELMA LISBOA OI

04081/2011/ADM ANA CRISTINA RODRIGUES 
RAMOS OI

01789/2012/ADM ROCELL TRANSPORTES E 
COMERCIO LTDA ME OI

01678/2012/ADM JOÃO CESAR CORREA 
GALVÃO OI

03016/2012/ADM EZEQUIAS FERREIRA DA SILVA OI MOVEL – TNL PCS S/A 
(GRUPO OI) 

02914/2012/ADM SARA VITALINO CARDOSO 
GODOY

OI MOVEL – TNL PCS S/A 
(GRUPO OI) 

02458/2010/ADM ERIKA REGINA DA SILVA SEMP TOSHIBA
02247/2010/ADM INES DE LOURDES FAGGIAN EMÍDIO VEÍCULOS
02805/2010/ADM JOSÉ APARECIDO MARTINS NOKIA CELULAR
03233/2010/ADM STELA CRISTINA TONINI GOLD FARB

03867/2010/ADM JOSÉ DUTRA DA SILVA VIRGINIA SURETY CIA SEGU-
ROS DO BRASIL
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04318/2010/ADM TEREZINHA FERREIRA PHERFIL LATTARO ADM DE 
GESTÃO DE RISCO

04064/2010/ADM SILMARA REGINA OLIVA PLANO DE SAÚDE SANTA 
TEREZA

03776/2010/ADM VICENZO GAROTTI TELHANORTE
03717/2010/ADM CLAIRCE PANIAGUA ZANARDI SHOPTIME.COM

00917/2011/ADM WANDERLEI LUIZ DOS 
SANTOS SHOPTIME.COM

03495/2010/ADM EDUARDO DE OLIVEIRA NERY RETIFICA ATUAL LTDA

04330/2010/ADM ANDRE LUIS DA SILVA BRAGA CYRELLA HOLANDA EMPRE-
ENDIMENTOS

04354/2010/ADM MARIANA FURTADO MENIN CYRELLA HOLANDA EMPRE-
ENDIMENTOS

04353/2010/ADM MARIA CAMILA ROSA DINI CYRELLA HOLANDA EMPRE-
ENDIMENTOS

04331/2010/ADM ANDRE LUIS MENEGALDO CYRELLA HOLANDA EMPRE-
ENDIMENTOS

04649/2010/ADM ADRIANA MARIA DA SILVA INTERMAX

02458/2012/ADM ERONILDO MACHADO COSTA SOUZA MARQUES AUTOMÓ-
VEIS LTDA

01412/2011/ADM MAURO SCHILLER SCHILLER KOMECO TELHANORTE – 
D PEDRO

00620/2011/ADM PRISCILA BRASILIO FERREIRA LG ELETRONICS FAST SHOP 
(DOM PEDRO) 

02997/2011/ADM IRENE DE FREITAS SERRALHERIA DO GUAR-
DINHA

02385/2011/ADM NEIA LEANDRO FERREIRA LG ELETRONICS CASAS BAHIA
01907/2011/ADM SANDRO RICHENA DEMONTE LG ELETRONICS PONTO FRIO

01782/2011/ADM ADINEUSA SILVEIRA DE 
SOUZA LG ELETRONICS CELL CENTER

04022/2011/ADM IOLANDA MOREIRA DE 
OLIVEIRA BANCO BGN

03440/2011/ADM MARCOS RODRIGUES ORIQUI SUBMARINO

01760/2012/ADM JOÃO CESAR CORREA 
GALVÃO UOL

01388/2012/ADM HELIO RIBEIRO FERREIRA BANCO BONSUCESSO
00943/2012/ADM ADENIL GALVÃO BANCO ABN AMRO BANK

02882/2012/ADM ANDREIA MAGALHÃES 
BERGARA PANAMERICANO

02841/2012/ADM EDENILSON JOSE MARSON CONMETAL
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 NOTIFICAÇÃO - RECLAMADA 
 Despacho da Diretoria 

 Nos termos do artigo 41, do Decreto Municipal nº 17.910/2013, por não ter sido possí-
vel a notifi cação postal da parte reclamada, fi ca esta notifi cada  para que no PRAZO 
DE 10 (DEZ DIAS)  apresente manifestação escrita com os fundamentos de fato e de 
direito que fundamentem a descaracterização da infração descrita nos autos do Pro-
cesso Administrativo , sob pena de revelia , nos exatos termos do artigo 44 e incisos, 
do Decreto Federal 2.181/97.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA 
(S)

RECLAMA-
DA (S)

01333/2014/ADM JESSICA FERNANDA DOS SANTOS DE CAR-
VALHO BV FINANCEIRA BIANCO MULTI-

MARCAS
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 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 Despacho da Diretoria 

  Com fundamento no parecer exarado pelo Sr. Dr. Procurador do Município, 
protocolado sob o nº 2012/09/40, que entende pela possibilidade de notificação 
das partes por edital sem que os processos tenham resultado em penalidades ad-
ministrativas,   ficam as partes notificadas, para no prazo de 10 dias, tomarem 
ciência da decisão de 1ª instância, dos processos extintos sem resolução de mérito 
(artigos 267 incisos III, VI e VIII, do Código de Processo Civil, bem como artigo 
40, incisos I, II, III, IV, V e parágrafo único, do Decreto Municipal 17.910/2013). 

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA(S) RECLAMADA(S)

01232/2013/ADM ROSECLEO TEIXEIRA
CARREFOUR LOJA FÍSICA E 
VIRTUAL / CCE DA AMAZÔ-

NIA – CEMAZ
CCE DA AMAZÔNIA – 

CEMAZ

00724/2014/ADM MARIA GLÓRIA SILVA MAGAZINE LUIZA

02277/2013/ADM CLEOZA DA ROCHA DA 
SILVA ART & ARTES

02041/2014/ADM PATRICK DE REZENDE 
ROSA BV FINANCEIRA

03126/2012/ADM LUZIA GOMES DE SOUZA BANCO BGN

02741/2014/ADM EDNÉIA MARQUES 
MENDES NET CAMPINAS 

02707/2014/ADM CAMILA SAMELA MALPI-
CA BUZZULINI LG ELETRONICS MAGAZINE LUIZA

01346/2014/ADM FRANCISCA CRISTINA 
CALIXTO DIAS CVC TURISMO LTDA

COSTA & ARNOSTI 
AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA

00157/2014/ADM CRISTIANO ANGELINO 
DOS SANTOS NOVAPONTOCOM

 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 RICARDO CHIMINAZZO 

 Diretor do Departamento de Proteção ao Consumidor 
  

 NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 Despacho da Diretoria 

  Com fundamento no parecer exarado pelo Sr. Dr. Procurador do Município, pro-
tocolado sob o nº 2012/09/40, que entende pela possibilidade de notificação das 

partes por edital sem que os processos tenham resultado em penalidades adminis-
trativas,   ficam as partes notificadas, para no prazo de 10 dias, tomarem ciência 
da decisão de 1ª instância, dos processos encerrados por acordo entre as partes 
(artigo 269 inciso III do Código de Processo Civil, bem como artigo 39,    caput   , do 
Decreto Municipal 17.910/2013). 

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA(S) RECLAMADA(S)

02866/2011/ADM MARCIO ROGERIO DE JESUS 
WESTIN GOLDEN MIX ÓTICA

01762/2014/ADM BRUNA DE FRANCA QUEIROZ NEXTEL

02289/2014/ADM DANIELLE RECIOPPO CAETANO AZUL LINHAS AEREAS 
BRASILEIRAS

02021/2014/ADM AURÉLIO DE LIMA WMB COMÉRCIO ELE-
TRÔNICO LTDA

CCE DA AMAZÔNIA 
– CEMAZ

02314/2014/ADM ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS BANCO DO BRASIL 
02218/2014/ADM JOSÉ ALEXANDRE VIEIRA PINTO NETSHOES.COM.BR

02825/2014/ADM ADEMIR RIBEIRO DA SILVA BANCO BMG S/A ALLEGRO VEÍ-
CULOS

02776/2014/ADM LAURA AKEMI OGIHRA CLARO

02220/2014/ADM DALMA ROSANGELA NEVES PROTESTE ASSOCIAÇÃO 
DE CONSUMIDORES BANCO BRADESCO

02542/2014/ADM NEUSA ALVES DE LIMA BANCO BRADESCO

02359/2014/ADM GETULIO FERREIRA DA SILVA CCE – DIGIBRAS INDUS-
TRIA DO BRASIL S/A

CARREFOUR LOJA 
FÍSICA E VIRTUAL 

02159/2014/ADM ELISA CORBETT BANCO BRADESCO

02807/2014/ADM CELIO ITSUO NAKAO SAMSUNG LEANDRO DE SOU-
ZA CORDEIRO ME

02112/2014/ADM ZORAIDE DOS SANTOS PAZ MAGAZINE LUIZA S.A. LUIZASEG

01613/2014/ADM DEBORAH RUTH KOENIG FACULDADE ANHAN-
GUERA II

02282/2014/ADM SANTOS & TRAVAGIM LTDA – ME INSTRUTEMP
02557/2014/ADM NILDA RIVABEM MACORIN DORMANT COLCHÕES
02576/2014/ADM RENATO DA SILVA VILAS BOAS VIVO

02755/2014/ADM PREMIUM BEER COM. VAREGISTA 
BEBIDAS LTDA NEXTEL

02649/2014/ADM ANTONIO CARLOS ROLL SKY

02109/2014/ADM MARIA ANTONIA BRANDÃO DA 
SILVA SKY

02779/2014/ADM SILVIO MACHADO DE BARROS 
JUNIOR

UNIVERSIDADE METRO-
POLITANA DE SANTOS 

– UNIMES

02023/2014/ADM CAIO FERRAIOLO PADOVAN BALÃO DA INFORMÁ-
TICA

02022/2014/ADM GELSON LOPES DA SILVA AVON

01829/2014/ADM EDMUNDO CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS EDITORA TRÊS

02372/2014/ADM FRANCISCO MATEUS DA SILVA AUTÊNTICA PNEUS
00472/2013/ADM LILIANE OLIVEIRA MAGALHÃES FACULDADE GUANAMBI
00780/2014/ADM SHEILA AUGUSTA DE OLIVEIRA DIVICOM COOPUS
01038/2014/ADM CAROLINE VIEIRA OLIMPIO UPTIME
02843/2014/ADM OSMAR MARANI UOL
02264/2014/ADM MARIA DA AJUDA SANTOS SOROCRED

02059/2014/ADM ALEX JUNIO ROSA LIMA DE 
OLIVEIRA BANCO BCV

02193/2014/ADM MARILENA CRUZ C&C CASA E CONSTRU-
ÇÃO LTDA

BLACK E DECKER 
DO BRASIL

01814/2014/ADM CASSILDA DA COSTA TELEPHONE CELL TELE-
COMUNICAÇÕES LTDA

03133/2014/ADM FABIO RANGEL PEREIRA NEXTEL

01401/2014/ADM ANTONIO ALVES DE CARVALHO 
NETO

PLANO MACIEIRA EM-
PREEND. IMOBILIÁRIOS 

LTDA
H – BRASIL

02357/2014/ADM MARIA APARECIDA RODRIGUES 
DE OLIVEIRA

GRANPEDRA COMÉRCIO 
DE MÁRMORES E GRA-

NITOS

01417/2014/ADM JULIA MARIA TRAVASSOS DE 
MATOS

AUTO ESCOLA JOHN 
BOYD LTDA ME

02858/2014/ADM MARISSA FRANÇA BARBOSA NOVAPONTOCOM
CCE -DIGIBRAS 
INDÚSTRIA DO 

BRASIL S/A
02872/2014/ADM MARIA ELI APARECIDA PAULA MARABRAZ
02029/2013/ADM RITA CONCEIÇÃO DAS VIRGENS MULTI HOLDING

01638/2014/ADM TERESA APARECIDA DE SOUSA 
IMPERATORE EMBRATEL

01718/2013/ADM SARAIVA & BERLINGER LTDA 
– EPP VIVO

02794/2014/ADM DAVID DE PAULA SOARES TELEFONICA

02665/2014/ADM GILBERTO BOAVENTURA OI MOVÉL – TNL PCS S/A 
(GRUPO OI)

02996/2014/ADM JOÃO CARLOS PONTIN ELECTROLUX
02417/2014/ADM VERA LÚCIA DA SILVA MARABRAZ

02177/2014/ADM ANDRE DE JESUS CASAS BAHIA POSITIVO INFOR-
MATICA

02899/2014/ADM MARA RAQUEL CARVALHO 
FURIATI ARTE TELECOM SAMSUNG

02391/2014/ADM LUCIANO DA SILVA MAIA LIMANSKY DO BRASIL 
(KING KOIL) SLEEP HOUSE

02827/2014/ADM DIOGO DE SOUZA CECCON C&C PAULICÉIA BANCO SANTAN-
DER

00008/2014/ADM DIOGO MACIEL BUCHERONI VIVO
01150/2014/ADM FELIPE NOGUEIRA RODRIGUES BRANDSCLUB.COM.BR
02344/2014/ADM WILSON LUIZ VINCI MAGAZINE LUIZA

 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 RICARDO CHIMINAZZO 

 Diretor do Departamento de Proteção ao Consumidor 
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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado pela Srª. Secretária de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social em 03/11/2014 
 Protocolo:  nº 2014 / 10 / 14.727 
Interessada:  Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - 
SMCAIS
 Referência:  Pregão Eletrônico n° 284 / 2014
 Objeto:  Contratação de empresa para a Prestação de Serviços de Telefonia Fixa 
Comutada - STFC
 Em face dos elementos constantes no presente Processo Administrativo, e ao dispos-
to no Decreto Municipal n° 18.099/2013, e suas alterações, e observando o Decreto 
Municipal n° 18.145/2013,  AUTORIZO A DESPESA  a favor de:  TELEFÔNI-
CA BRASIL S.A. , CNPJ  02.558.157/0001-62,  Lotes  01  ( R$ 392.659,32 ); e  02  ( R$ 
14.620,00 ), no valor global de  R$ 407.279,32  (quatrocentos e sete mil e duzentos e 
setenta e nove reais e trinta e dois centavos).  Publique-se.  

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 

 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 EDITAL DE SELEÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE 
PROJETOS CULTURAIS 

 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS - FICC- 
2014/2015 

  Processo Administrativo Nº  2014/10/22858
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura
 Objeto : Edital de Seleção para Financiamento de Projetos Culturais - Fundo de Inves-
timentos Culturais de Campinas - FICC - 2014/2015
O Município de Campinas, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, tor-
na públicas a relação de projetos aprovados pelo Edital de Seleção para Financia-
mento de Projetos Culturais - Fundo de Investimentos Culturais de Campinas - FICC 
2014/2015, conforme segue:

N° ÁREA CULTURAL PROPONENTE PROJETO VALOR

1 ARQUIVO CENTRO DE CIÊNCIA, 
LETRAS E ARTES

DIGITALIZAÇÃO DO 
ACERVO DE PARTITURAS 

MUSICAIS DO MUSEU 
CARLOS GOMES

18.000,00

2 ARQUIVO FANNY TAMISA LOPES

PRESERVAÇÃO E 
DIGITALIZAÇÃO DOS DO-
CUMENTOS DO ACERVO 
DOCUMENTAL CENTRO 
DE CIÊNCIAS, LETRAS E 

ARTES

18.000,00

3 ARTESANATO LUCIANE KUNDE BORGES VISITA AO PASSADO 12.500,00
4 ARTESANATO IVOBE CAÇADOR ARTÍSTAS ANÔNIMOS 12.499,93

5 ARTES CÊNICAS - CIRCO LUCIANE DE CAMPOS 
OLENDZKI PÊSAME MUCHO 10.000,00

6 ARTES CÊNICAS - CIRCO NAYARA FRANCISCO 
MANDAJI EM BUSCA DE UM SONHO 10.000,00

7 ARTES CÊNICAS - CIRCO HENRIQUE CÉSAR VIEIRA A BICICLETINHA - UM MA-
ESTRO E UMA RAINHA 10.000,00

8 ARTES CÊNICAS - CIRCO KELLY CRISTINA CHE-
RETTI OUROBOROS 9.995,00

9 ARTES CÊNICAS - CIRCO TAIANE RAFFA CIRCO DA MISÉRIA 10.000,00

10 ARTES CÊNICAS - CIRCU-
LAÇÃO

DANIEL SALVI CAUTELA 
LOPES

TEM LÂMPADA PRA 
TROCAR 30.000,00

11 ARTES CÊNICAS - CIRCU-
LAÇÃO

VITOR CELORIA POLTRO-
NIERI

CIRCULANDO POR CAM-
PINAS 21.900,00

12 ARTES CÊNICAS - CIRCU-
LAÇÃO DANIELA SCOPIM RIBEIRO CANÇÃO DO BECO 30.000,00

13 ARTES CÊNICAS - CIRCU-
LAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BOA COM-
PANHIA

PORTELA, PATRÃO: MÁ-
RIO, MOTORISTA 30.000,00

14 ARTES CÊNICAS – FES-
TIVAL CYNTHIA FERREIRA XI – FEVERESTIVAL 50.000,00

15 ARTES CÊNICAS- PRODU-
ÇÃO E CIRCULAÇÃO

DARLENY TAVARES GOES 
DE C. DE OLIVEIRA PRO QUARTO, AGORA! 55.000,00

16 ARTES CÊNICAS- PRODU-
ÇÃO E CIRCULAÇÃO

GLEICE MARIA SEVERO 
DA SILVA HISTÓRIAS DA ESTAÇÃO 55.000,00

17 ARTES CÊNICAS- PRODU-
ÇÃO E CIRCULAÇÃO IVENS BURG CACILHAS PALÁCIO DOS AZULEJOS 55.000,00

18 ARTES CÊNICAS- PRODU-
ÇÃO E CIRCULAÇÃO

FAZENDA PROJETOS CUL-
TURAIS LTDA - ME UBU REI 55.000,00

19
ARTES VISUAIS - DESIGN 

DE INDUMENTÁRIA E 
ACESSÓRIOS DE MODA

ORLANDO BARBOSA LIMA ARTE STEAMPUNK 9.785,00

20
ARTES VISUAIS - DESIGN 

DE INDUMENTÁRIA E 
ACESSÓRIOS DE MODA

CASSIA REGINA BINUTTI HANDMADE 9.900,00

21 ARTES VISUAIS - EXPO-
SIÇÕES SILVIA HELENA FUREGATI 1+1=3 34.899,20

22 ARTES VISUAIS - EXPO-
SIÇÕES VERA LÚCIA LOBO FERROEMPRESSÃO E IMPRESSÃO 35.000,00

23 ARTES VISUAIS - EXPO-
SIÇÕES

RICARDO SAMPAIO 
CRUZEIRO

OS EPICURISTAS – ESCUL-
TURAS PARA O MACC 35.000,00

24 ARTES VISUAIS - EXPO-
SIÇÕES CAUÊ FERNANDES NUNES MULTIDÃO 35.000,00

25 ARTES VISUAIS - WEB 
DESIGN

RHELGA JUNQUEIRA WES-
TIN DE CARVALHO

VOZERIO – POÉTICAS DO 
COTIDIANO 9.928,98

26 BIBLIOTECA – AQUISIÇÃO 
DE ACERVO SIMONE MARQUES APRENDENDO COM 

CARICAS 17.000,00

27 BIBLIOTECA – AQUISIÇÃO 
DE ACERVO

DIEGO HENRIQUE DE 
ASSIS CONCEIÇÃO SABER E LER FOLCLORE 16.460,00

28 BIBLIOTECA – INFORMA-
TIZAÇÃO

LEONARDO SCOPIN 
RIBEIRO BIBLIOTECA ABERTA 17.000,00

29 DANÇA – CIRCULAÇÃO EMILIANA WENCESLAU 
ALMEIDA

NÃO EXISTE MOLHADO 
MELHOR QUE O DOCE 30.000,00

30 DANÇA – CIRCULAÇÃO LEANDRO SILVA DE 
OLIVEIRA SUPORTAR 30.000,00

31 DANÇA – CIRCULAÇÃO DANIEL SANTOS COSTA O CORPO É DE PLÁSTICO? 30.000,00

32 DANÇA – FESTIVAL JOSÉ RICARDO CARDOSO CAMPINAS STREET DAN-
CE FESTIVAL – 15º EDIÇÃO 50.000,00

33 DANÇA – PRODUÇÃO E 
CIRCULAÇÃO 

ALINE MULLER DE CAM-
POS RIBEIRO

PÉ NA TÁBUA – PERNAS 
PRA QUE TE QUERO! 49.212,69

34 DANÇA – PRODUÇÃO E 
CIRCULAÇÃO LUCAS R. OLIVEIRA TRESPASSA 50.000,00

35 DANÇA – PRODUÇÃO E 
CIRCULAÇÃO MARCELO DOS SANTOS NEGROS EM JAZZ... 47.060,00

36 FOTOGRAFIA CARLOS EDUARDO 
RINCON RETRATOS BRASILEIROS 13.490,00

37 FOTOGRAFIA CAROLINA PASSONI 
ENGLER

A CIDADE QUE ME 
HABITA 15.000,00

38 FOTOGRAFIA GABRIEL OLIVEIRA 
PEREIRA

FOTOJORNALISMO 
FICCIONAL: DO INSTANTE 

AOS CAOS
14.996,00

39 FOTOGRAFIA MARTINHO CAIRES PAISAGEM SILENCIOSA 14.977,00

40 FOTOGRAFIA KAREN DIAS DE SOUSA MEUS AMIGOS DO 
BOSQUE 15.000,00

41
LITERATURA E PUBLICA-
ÇÃO EM GERAL – EDIÇÃO 

DE OBRAS
JOSÉ PEDRO SOARES 

MARTINS REPÚBLICA DE CAMPINAS 19.990,00

42
LITERATURA E PUBLICA-
ÇÃO EM GERAL – EDIÇÃO 

DE OBRAS
JOÃO PROTETI ONDE JÁ SE VIU? 18.544,00

43
LITERATURA E PUBLICA-
ÇÃO EM GERAL – EDIÇÃO 

DE OBRAS
PATRÍCIA CERONI SCA-

RABELLI
ARRABALDE DO GUANA-

BARA – UM BAIRRO DE 
CAMPINAS

20.000,00

44
LITERATURA E PUBLICA-
ÇÃO EM GERAL – EDIÇÃO 

DE OBRAS
SÉRGIO BISCALDI 

PEREIRA AS CORES DO ESQUISITO 19.600,00

45
LITERATURA E PUBLICA-
ÇÃO EM GERAL – EDIÇÃO 

DE OBRAS
KATE KELLY MANHÃES 

DE SOUZA
PARA ONDE VÃO OS 
GUARDA-CHUVAS 19.741,60

46
LITERATURA E PUBLICA-
ÇÃO EM GERAL – EDIÇÃO 

DE OBRAS
JEFERSON VASQUES 

RODRIGUES AINDA ERA ANTES 20.000,00

47
LITERATURA E PUBLI-
CAÇÃO EM GERAL – 

FESTIVAL
ALEERA PRODUÇÃO 
CULTURAL LTDA EPP

JORNADA LITERÁRIA DE 
CAMPINAS 29.982,00

48 MANIFESTAÇÕES POPU-
LARES ALIK WUNDER

TORÉ – CANTOS, HISTÓ-
RIAS E DANÇAS TRADI-
CIONAIS KARIRI XOCÓ

9.749,40

49 MANIFESTAÇÕES POPU-
LARES

REGINALDO COSTA ME-
NEGAZZO

HISTÓRIAS DA NOSSA 
HISTÓRIA 18.000,00

50 MUSEU EDSON LUIS GOMES 
ARQUEOLOGIA 

CURADORIA DO ACERVO 
ETNOGRÁFICO DO MUSEU 

DA CIDADE
15.000,00

51 MUSEU JOSÉ FRANCISCO DE 
BARROS PIAZZON 

MUSEU DA ASSOCIAÇÃO 
DOS EXPEDICIONÁRIOS 

CAMPINEIROS
14.755,00

52 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

ANTONIO RAFAEL CARVA-
LHO DOS SANTOS

DUO RAFAEL DOS SANTOS 
E EDUARDO LOBO 18.000,00

53 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

CARLOS ALBERTO 
CAMPOS

SEGREDO DE PASSARI-
NHO 17.100,00

54 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD MARIA ISABEL PADOVANI ALQUÍMIA 18.000,00

55 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

CAROLINE LADEIRA DE 
OLIVEIRA JOHNSTON MAR DE VENTO 17.999,99

56 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

FERNANDO BAETA DA 
COSTA JUNIOR CD DANÇA DO MUNDO 17.700,00

57 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

ALBANO JOSÉ LOPES 
SALES CD ALBANO SALES II 17.960,00

58 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

ALFREDO MANOEL DE 
REZENDE SILVA CONCERTO À BRASILEIRA 18.000,00

59 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD SILO SOTIL JUNIOR DEVAGAR TAMBÉM É 

PRESSA 14.300,00

60 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

JOÃO GUSTAVO A. VAL-
VERDE RODRIGUES ESCAMBO 18.000,00

61 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

FRANCISCO DE ASSIS 
SANTANA MESTRINEL EKÓ AFROBEAT 17.485,00

62 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

GILBER CESAR SOUTO 
MAIOR

UM HOMEM VESTIDO 
DE SOL 18.000,00

63 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

ANDRÉIA CRISTINA DOS 
SANTOS ANDRÉIA PRETA 18.000,00

64 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

AURELUCE BALTASAR 
DOS SANTOS PEREIRA A DAMA DO SAMBA 16.400,00

65 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

PAULO DE OLIVEIRA 
FREIRE VIOLINHA CONTADEIRA 18.000,00

66 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD

BRUNO HENRIQUE B. 
CABRAL

MÚSICA BRASILEIRA DE 
CONCERTOS “DIÁLAGOS” 18.000,00

67 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD ALEX ROBERT HEINRICH TRIO MATRIZ 18.000,00

68 MÚSICA – GRAVAÇÃO 
DE CD RODRIGO EISINGER 1º DISCO DO GAITISTA 

RODRIGO EISINGER 17.990,00

69 MÚSICA – PRODUÇÃO E 
CIRCULAÇÃO 

RODRIGO DE MACEDO 
DUARTE - MPB

VIAS DE ENCONTRO – RO-
DRIGO DUARTE & GRUPO 25.000,00

70 MÚSICA – PRODUÇÃO E 
CIRCULAÇÃO 

FLAVIO CORILOW - INS-
TRUMENTAL

SAX BEM TEMPERADO – 
CONCERTOS DIDÁTICOS 24.000,00

71 MÚSICA – PRODUÇÃO E 
CIRCULAÇÃO 

TATIANA REZENDE RO-
CHA – CULTURA POPULAR SAMBA DE YAYÁ 25.000,00

72 MÚSICA – PRODUÇÃO E 
CIRCULAÇÃO 

BRUNO SILVA MOTHE – 
BLUES ESTAÇÃO DO BLUES 24.960,00

73 MÚSICA – PRODUÇÃO E 
CIRCULAÇÃO 

UBIRAJARA CARVALHO 
NOGUEIRA - INFANTIL O TRECO DA PATA CHOCA 25.000,00
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74 PATRIMÔNIO CULTURAL – 
EDUCACIONAL

DENISE FERNANDES 
GERIBELLO

O ACERVO NAS MÃOS DO 
PÚBLICO 10.000,00

75
PATRIMÔNIO CULTURAL 

– SALVAGUARDE DE 
PATRIMÔNIO CULTURAL 

IMATERIAL
DAVID SOUSA ROSA

IÊ CAMARÁS! ARTICULA-
ÇÃO E ELABORAÇÃO DO 

PLANO DE SALVAGUARDA 
DA CAPOEIRA

15.000,00

76 VÍDEO E MULTI-MEIOS - 
ANIMAÇÃO CÉLIA HARUMI SEKI ANIMAFRO:MITOLOGIA 

AFRICANA NO BRASIL 38.412,50

77 VÍDEO E MULTI-MEIOS - 
ANIMAÇÃO

LEVI SILVA MUNHOZ 
PEREIRA INDESCRITÍVEL 38.463,00

78 VIDEO E MULTI-MEIOS - 
DOCUMENTÁRIO

GILBERTO ALEXANDRE 
SOBRINHO

A DANÇA DA AMIZA-
DE. HISTÓRIAS DE 

UTUCUNGOS, PUÍTAS E 
QUIJENGUES

35.160,00

79 VIDEO E MULTI-MEIOS - 
DOCUMENTÁRIO DÉCIO CESARINI JÚNIOR FESTA DE AGOSTO – SÃO 

JOAQUIM E SÃO ROQUE 38.500,00

80 VIDEO E MULTI-MEIOS - 
DOCUMENTÁRIO

CLARETE PARANHOS DA 
SILVA

SÍMBOLOS E INTIMI-
DADES DA CATEDRAL 
METROPOLITANA DE 

CAMPINAS 
38.500,00

81 VIDEO E MULTI-MEIOS - 
FICÇÃO LILIAN BENTO DE SOUZA PORNORAMA – ORGAS-

MOS ELETRÔNICOS 36.960,00

82 VIDEO E MULTI-MEIOS - 
FICÇÃO

EDUARDO FERRACINI 
BASILE

MAIS UMA MADRUGADA 
FRIA 38.500,00

83 VIDEO E MULTI-MEIOS – 
FESTIVAL

MARIANA ATAURI 
MAURER

MOSTRA CURTA AUDIOVI-
SUAL – 8º EDIÇÃO 49.978,50

a)Os proponentes que tiveram seus projetos culturais aprovados deverão encaminhar, 
obrigatoriamente, à Secretaria Municipal de Cultura - Coordenadoria Setorial de Ges-
tão dos Fundos (Avenida Anchieta, 200 - 15º andar - Centro), no horário das 9h30 às 
12h00 e das 14h00 às 16h00, no prazo 15 dias a partir da data da divulgação dos proje-
tos aprovados no Diário Ofi cial do Município, a documentação solicitada no item 7 do 
Edital de Seleção para Financiamento de Projetos Culturais - Fundo de Investimentos 
Culturais de Campinas - FICC - 2014/2015, sob pena de inabilitação do projeto, sendo 
que não serão aceitos protocolos da referida documentação bem como documento com 
prazo de validade vencido. 
b)Os projetos culturais não aprovados deverão ser retirados pelo proponente no perí-
odo de 01 de janeiro de 2015 à 27 de fevereiro de 2015, na Secretaria Municipal de 
Cultura (Avenida Anchieta, 200 - 15º andar- Centro) no horário das 9h30 ás 12h00 e 
das 14h00 ás 16h00, mediante comprovante de entrega, sendo que, após este prazo, os 
projetos e seus anexos serão inutilizados, conforme previsto no artigo 29, parágrafo 
único, do Decreto nº15.443/06.
 Total de projetos culturais inscritos no   Edital de Seleção para Financiamento 
de Projetos Culturais - Fundo de Investimentos Culturais de Campinas - FICC 
- 2014/2015  : 

ÁREA CULTURAL TOTAL
ARQUIVO 6

ARTES CÊNICAS 108
ARTES VISUAIS 62
ARTESANATO 8
BIBLIOTECA 8

DANÇA 49
FOTOGRAFIA 31

LITERATURA E PUBLICAÇÕES EM GERAL 63
MANIFESTAÇÕES POPULARES 12

MUSEU 6
MÚSICA 205

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 14
VÍDEO E MULTI-MEIOS 104

TOTAL 676
 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA   

  Protocolado:  nº 13/10/44529
 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura.
 Referência : Pregão Eletrônico nº 239/2013 . 
 Objeto : Registro de preços de prestação de serviços de buffet, locação de toalhas e alimen-
tos preparados (kit lanche e marmitex).
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no 
artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO  a despesa no valor total de 
R$ 3.141,60 (Três Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta Centavos), em favor da 
empresa Manequinho de Campinas - Rotisserie e Panifi cadora Ltda EPP., conforme Ata de 
Registro de Preços nº 04/14;
Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO EM 03/11/2014   
  Processo Administrativo : 2010/10/14933  Interessado : Secretaria Municipal de Educação 
-  Objeto : Locação de imóvel para funcionamento do NAED Leste.

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
À vista dos documentos e informações acostados no presente protocolado, mediante cláusu-
la "Quinta - Do Reajuste" do Termo de Locação nº 12/2010 (fl s. 112 a 116) e com a compe-
tência conferida pelo Decreto Municipal 18099/2013,  AUTORIZO: 
1. O reajuste do contrato de locação no percentual de 5,38%, conforme indicado às fl s. 240 
e válido a partir de 25/10/2014;
2. A despesa complementar correspondente no valor de R$ 2.408,36 (dois mil, quatrocentos 
e oito reais e trinta e seis centavos);
À CSFA/DAJ para as devidas anotações, após retorne a Secretaria de Educação.
 

 JULIO ANTONIO MORETO  
 SEcretário Municipal de Educação em Exercício 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO EM 03/11/2014   
  Processo Administrativo  nº 13/10/54617  Interessado : Secretaria Municipal de Edu-
cação -  Referência : Pregão Eletrônico nº 164/2014  Objeto : Contratação de empresa 
para fornecimento de peito de frango congelado.

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
Decreto Municipal nº 18099/2013 e suas alterações,  AUTORIZO  a despesa a favor 
das empresas:
 -BRF S.A.,  no valor de R$ 2.744.280,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e quatro 
mil, duzentos e oitenta reais); e
 -IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA ., no valor de R$ 2.249.148,00 (dois milhões, 
duzentos e quarenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; 
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura dos Termos de Contrato; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências. 

 JULIO ANTONIO MORETO  
 SEcretário Municipal de Educação em Exercício 

  

 RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - 
3º TRIM./2014   

 Em Observância ao § 3º, artigo 1º da Lei Municipal nº 12.334/2005, publique-se os 
quadros integrantes do Relatório de Gestão Financeira da Educação referente ao 3º 
Trimestre/2014:
Quadro I - Relatório Resumido dos Recursos Aplicados no Ensino
Quadro II - Detalhamento das Receitas Arrecadadas
Quadro III - Detalhamento das Despesas Realizadas
Quadro IV - Despesas Discriminadas
 

 Campinas, 28 de outubro de 2014 
 PROF. DR. JULIO ANTONIO MORETO  

 Secretário Municipal de Educação em Exercício 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
(LEI Nº 12.334/05)

QUADRO I - RELATÓRIO RESUMIDO DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO

RECEITA ARRECADADA 3º TRIMESTRE ANO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IMPOSTOS MUNICIPAIS 336.997.821,30 1.121.971.507,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 15.014.878,90 44.399.660,08
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 217.617.520,46 851.305.056,13
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFER. 569.630.220,66 2.017.676.224,02
VALOR DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (25%) 142.407.555,17 504.419.056,01
DEMAIS RECEITAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 2.181.083,91 6.220.400,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11.433.429,73 36.495.325,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 9.820.992,11 25.162.851,71
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 48.872.324,99 168.467.851,39
TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS 72.307.830,74 236.346.428,64
TOTAL DA RECEITA 641.938.051,40 2.254.022.652,66
DESPESA REALIZADA 3º TRIMESTRE ANO
DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

INFANTIL 66.000.125,19 237.790.466,46
FUNDAMENTAL / ESPECIAL 18.355.225,11 86.720.654,58
FUNDEB 46.435.475,24 165.194.220,59
FUMEC -78.298,30 30.519.859,41
(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 715.338,12 1.954.555,95
(+/-)VALOR RETIDO AO FUNDEB / GANHO LÍQUIDO -2.825.556,38 10.672.383,24
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) 127.171.632,74 528.943.028,33

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 26,22%
DEMAIS DESPESAS

FUMEC - CEPROCAMP -246.096,79 7.167.678,08
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 6.807.489,21 61.168.358,75
QESE 4.005.122,38 48.466.368,73
FUNDEF 0,00 0,00
FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 3.260.023,07
DEMAIS CONVÊNIOS -763.670,00 26.083.591,21
TOTAL DAS DESPESAS NÃO VINCULADAS AO MDE 9.802.844,80 146.146.019,84
TOTAL DA DESPESA 136.974.477,54 675.089.048,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
(LEI Nº 12.334/05)

QUADRO II - DETALHAMENTO DAS RECEITAS ARRECADADAS

3º TRIM. ANO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IMPOSTOS MUNICIPAIS 352.280.982,73 1.121.971.507,81
IPTU 73.306.350,50 342.885.075,79
IRRF 30.170.907,03 101.652.939,03
ITBI 178.362.291,77 221.323.869,00
ISSQN 39.118.962,64 369.502.802,82
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 17.472.522,71 52.192.281,11
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MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 13.849.948,08 34.414.540,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 12.906.912,76 44.399.660,08
QUOTA-PARTE - FPM 11.801.668,63 41.437.510,86
QUOTA-PARTE - ITR 76.661,73 219.262,82
COMP. FINANCEIRA LEI KANDIR 1.028.582,40 2.742.886,40
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 258.712.558,63 851.305.056,13
QUOTA-PARTE DO ICMS 229.194.505,70 606.691.508,79
QUOTA-PARTE DO IPVA 27.894.042,57 239.796.438,52
QUOTA-PARTE DO IPI - EXP. 1.624.010,36 4.817.108,82
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 623.900.454,12 2.017.676.224,02
DEMAIS RECEITAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 2.313.136,15 6.220.400,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A) MDE E CONVÊNIOS 1.604.972,16 4.297.984,98
B) FUNDEB 708.163,99 1.922.415,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 14.893.468,85 36.495.325,29
FNDE - PNAE (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) 5.068.220,40 10.857.141,60
FNDE - PNATE - (TRANSPORTE ESCOLAR) 65.652,30 131.304,60
FNDE - OUTROS DIVERSOS 2.699.018,68 2.702.938,68
QESE 7.060.577,47 22.803.940,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 7.733.380,86 25.162.851,71
SEE - MERENDA ESCOLAR 3.183.450,00 9.550.350,00
SEE - TRANSPORTE ESCOLAR 4.549.930,86 15.612.501,71
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 57.149.450,40 168.467.851,39
FUNDEB 57.149.450,40 168.467.851,39
TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS 82.089.436,26 236.346.428,64
TOTAL DA RECEITA 705.989.890,38 2.254.022.652,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
(LEI Nº 12.334/05)

QUADRO III - DETALHAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS

3º TRIM. ANO
INFANTIL 

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 25.679.463,75 70.732.373,47
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.078.852,52 3.049.450,85
3.1.91.13 ENCARGOS PATRONAIS 7.407.671,48 22.132.233,11
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 149.408,47 1.386.135,39
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.255.697,60 1.255.697,60
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.046,79 7.046,79
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA 761.763,13 1.725.569,05
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 15.737.016,36 128.361.991,70

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - 
PASEP 1.313.498,05 5.328.503,14

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES -18.068,87 937.174,98
4.4.90.52 EQUIP.E MAT.PERM. 221.880,62 2.874.290,38

53.594.229,90 237.790.466,46
FUNDAMENTAL / ESPECIAL

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.372.334,30 9.688.126,79
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.227,95 115.165,96
3.1.91.13 ENCARGOS PATRONAIS 4.042.488,90 12.004.055,83
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 828.577,00 833.027,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.212.221,05 1.838.583,99
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 30.728,66
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA 838.756,05 1.958.593,09
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 10.807.332,06 52.605.048,25

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - 
PASEP 676.650,51 2.781.280,93

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES -6.300,64 620.860,16
4.4.90.52 EQUIP.E MAT.PERM. 187.653,31 4.245.183,92

20.990.940,49 86.720.654,58
FUNDEB

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 54.000.000,00 136.000.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO -2.782,71 209.921,69
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 2.081.746,10 21.919.878,09
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 887.367,04 7.064.420,81

56.966.330,43 165.194.220,59
FUMEC

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 541.602,60
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.825,39 7.351,13
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 53.768,19 19.140.926,50
3.1.91.13 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 3.840.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.800,94 238.165,08
3.3.90.31 PRÊMIOS, MEDALHAS E TROFEUS 2.500,00 2.500,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 23.090,22
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA -900,83 32.954,57
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA 36.276,84 468.878,76
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 795.967,33 5.511.746,91

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 13.417,34 195.444,91
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.900,00 27.900,00
4.4.90.52 EQUIP.E MAT.PERM. 30.223,50 489.298,73

978.778,70 30.519.859,41
TOTAL DA DESPESA NO ENSINO 132.530.279,52 520.225.201,04
DEMAIS DESPESAS
FUMEC - CEPROCAMP

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.048.155,50 4.015.753,66
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 550.000,00
3.1.91.13 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 140.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 345.362,35 607.297,32
3.3.90.31 PRÊMIOS, MEDALHAS E TROFEUS 2.500,00 2.500,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 6.702,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA 0,00 150.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA -16.534,69 1.592.022,73
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -16,66 46.683,34
4.4.90.52 EQUIP.E MAT.PERM. 2.997,25 56.719,03

1.382.463,75 7.167.678,08
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIOS)

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 488.093,09 32.713.550,35
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA -10.100.000,00 26.804.808,40
4.4.90.52 EQUIP.E MAT.PERM. 1.650.000,00

-9.611.906,91 61.168.358,75
QESE

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.498.686,42 26.034.201,50
3.3.90.31 PRÊMIOS, MEDALHAS E TROFEUS 1.038,13 3.143,53
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.823.013,70

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 10.106.010,00 17.606.010,00
12.605.734,55 48.466.368,73

FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 3.260.023,07
0,00 3.260.023,07

DEMAIS CONVÊNIOS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 50.080,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 1.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA -96.698,45 17.896.434,13
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.522.000,00 1.522.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 978.287,02 6.613.877,08

2.403.588,57 26.083.591,21
TOTAL DAS DEMAIS DESPESAS 6.779.879,96 146.146.019,84
TOTAL GERAL DA DESPESA 139.310.159,48 666.371.220,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

(LEI Nº 12.334/05)

QUADRO IV - DESPESAS DISCRIMINADAS

DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DETALHAMENTO 3º TRIM TOTAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 439.757,43 7.608.773,03

BENEFÍCIOS 10.444.271,43 37.596.033,97

CONSUMO - DIVERSOS 3.434.206,04 5.208.829,70

CONVÊNIOS 0,00 59.779.552,00

FORMAÇÃO 850.462,76 1.923.722,68

OBRAS E MANUTENÇÃO 2.197.857,97 21.319.669,70

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 96.669.372,99 285.549.164,09

REPASSE DE RECURSOS 1.000.000,00 8.750.000,00

SERVIÇOS - DIVERSOS 17.494.350,90 82.716.866,39

TARIFAS 0,00 9.772.589,48

132.530.279,52 520.225.201,04

DEMAIS DESPESAS (NÃO MDE)

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.986.779,51 104.802.560,25

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 2.997,25 56.719,03

CONSUMO - DIVERSOS 348.900,48 5.486.034,55

FORMAÇÃO 6.010,00 156.010,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.522.000,00 1.522.000,00

OBRAS E MANUTENÇÃO 978.287,02 6.613.877,08

PESSOAL E ENCARGOS 1.048.138,84 8.012.460,07

SERVIÇOS - DIVERSOS -113.233,14 19.496.358,86

6.779.879,96 146.146.019,84

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 139.310.159,48 666.371.220,88
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 COMUNICADO FUMEC Nº 10/2014   
 A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, COMUNICA, conforme anexo, o Resultado do Processamento da Atribuição de Aulas para professores efetivos, 
em exercício na FUMEC - FASE II, conforme a Resolução FUMEC Nº 03/2014, publicado em Diário Ofi cial do dia 22 de setembro de 2014. 

 Campinas, 30 de setembro de 2014 
 .JULIO ANTONIO MORETTO 

 Secretário Municipal da Educação e Presidente da FUMEC em Exercício 

 

Campo de Atuação: SéRIES INICIAIS 

Matrícula Nome Pontuação Classif. C.C. anterior -> Jornada 

Transferido para     -> Jornada Período - Séries - Aulas 

1015 KELEN CRISTINA TAUBER DE ANDRADE 945.7 21 5054 - CD JÚLIO DE MESQUITA FILHO - EMEF -> 15/20  

5426 - CD IGREJA EVANGÉLICA ASEMBLÉIA DE DEUS - JD DAS OLIVEIRAS - Noturno -> 15 Noturno - MC - 20 

1105 HELENA DE SOUZA 948.65 19 5259 - CD IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR PQ FLORESTA III -> 15/20  

NÃO INDICOU VAGAS 

10048 ANA MARIA LANDI BORGES 868 54 5244 - UEF RESIDENCIAL VILA OLÍMPIA -> 15/20  

5151 - UEF EE UACURY RIBEIRO DE ASSIS BASTOS - Noturno -> 15 Noturno - MC - 20 

10073 DOGMA RODRIGUES FRANCISCO DE OLIVEIRA MISA 957.19 14 5217 - CD CEMEFEJA - PAULO FREIRE -> 15/20  

NÃO INDICOU VAGAS 

10076 HERMINIA MARIA OLMOS HERNANDEZ 868.83 50 5239 - CD COM. TERAPEUTICA NOSSA SENHORA DA RESTAURAÇÃO -> 15/20  

5421 - CD FAZENDA DO SENHOR JESUS - Manhã -> 15 Manhã - MC - 20 

10109 ANDREA APARECIDA REOLON 831.76 72 5102 - CD CENTRO SOCIAL VILA PERSEU LEITE BARROS -> 15/20  

NÃO INDICOU VAGAS 

10124 ROSENI APARECIDA DOS SANTOS 787.15 83 5194 - UEF CASI - CENTRO DE AÇÃO INTEGRADO -> 15/20  

NÃO INDICOU VAGAS 

10145 SAMIRA MUHAMMAD LAHALIYED VESPOLI 595.86 150 5425 - CD IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS - PQ SHALON -> 15/20  

NÃO INDICOU VAGAS 

10146 SANDRA HELENA PERLATO 706.37 92 5079 - CD PROFº ANDRE TOSELLO -> 15/20  

NÃO INDICOU VAGAS 

10182 RAQUEL DE OLIVEIRA PINTO 757.97 88 5226 - CD COMUNIDADE RELIGIOSA SANTA RITA DE CÁSSIA -> 15/20

NÃO INDICOU VAGAS 

10268 ELIAS PAIM MOTA 593.95 152 5429 - CD IGREJA EVANGÉLICA ASEMBLÉIA DE DEUS - NUCLEO RES. JOCIARA -> 15/20 

5218 - UEF CAMBARÁ - Noturno -> 15 Noturno - MC - 20 

10276 IVANDA ALEXANDRE PEREIRA 669.43 102 5193 - CD IGREJA N. SRA. PERPÉTUO SOCORRO -> 15/20  

NÃO INDICOU VAGAS 

10282 LIAMARA SCASSIOTTI RICCI 547.96 154 5156 - CD AR 13 - ADMINISTRACAO REGIONAL 13 -> 15/20  

5431 - CD FRANCISCO BARRETO LEME - Noturno -> 15 Noturno - MC - 20 

10300 MARTA HELENA BULGARELLI BISSOLI 743.45 90 5433 - CD NAVE MÃE WANDIR JUSTINO DA COSTA DIAS -> 15/20

5070 - UEF PE FRANCISCO SILVA - EMEF - Noturno -> 15 Noturno - MC - 15 

10323 CINTIA FARAONE NEGRETTI 472.95 208 5434 - CD IGREJA EVANGÉLICA ASEMBLÉIA DE DEUS - MAURO MARCONDES -> 15/20  

NÃO REMOVIDO 

10324 LUCIANO MARCOS DA SILVA 581.17 159 5211 - CD NÚCLEO COMUNITÁRIO VILA UNIÃO III -> 15/20  

NÃO REMOVIDO 

10349 SONIA TERESINHA MACEDO 495.18 218 5070 - UEF PE FRANCISCO SILVA - EMEF -> 15/20  

5156 - CD AR 13 - ADMINISTRACAO REGIONAL 13 - Noturno -> 15 Noturno - MC - 20 

10362 MERCIA APARECIDA LUVISARI TREVISAN 500 216 5424 - CD IGREJA EVANGÉLICA ASEMBLÉIA DE DEUS- PQ OZIEL I -> 15/20  

5423 - CD E.E. PROFº FRANCISCO RIBEIRO SAMPAIO - Noturno -> 15 Noturno - MC - 20 

10376 ELIANA MARIA OLIGURSKI 520.9 199 5250 - CONJUNTO HABITACIONAL SANTOS DIAS DA SILVA DO DIC VI -> 15/20  

NÃO INDICOU VAGAS 

10384 EVANILDA DIAS DO CARMO SILVA 552.4 178 5073 - CD PE ANTONIO MOBILE - EE -> 15/20  

5429 - CD IGREJA EVANGÉLICA ASEMBLÉIA DE DEUS - NUCLEO RES. JOCIARA - Noturno -> 15 Noturno - MC - 24 

10405 RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO 574.48 162 5194 - UEF CASI - CENTRO DE AÇÃO INTEGRADO -> 15/20  

NÃO INDICOU VAGAS 

10408 ANA CLAUDIA ALVES DOS SANTOS 497.04 217 5416 - CD CENTRO COMUNITÁRIO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL -> 15/20  

NÃO REMOVIDO 

10409 MARIA SILVIA BITTENCOURT PUGGINA ROSSETTI 587.75 153 5218 - UEF CAMBARÁ -> 15/20  

5054 - CD JÚLIO DE MESQUITA FILHO - EMEF - Noturno -> 15 Noturno - MC - 15 
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 COMUNICADO SME Nº 121/2014   
 O Secretário Municipal de Educação em exercício, no uso de suas competências, e 
 CONSIDERANDO  a Resolução SME Nº 19/2012, publicada em 21 de dezembro 
2012, que dispõe sobre a regulamentação da organização do trabalho dos Professores 
Efetivos Adjuntos I e II;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME Nº 08/2013, publicada em 14 de outubro de 
2013, que dispõe sobre o processo de Atribuição de Aulas, Agrupamentos, Ciclos, 
Turmas, Unidades Educacionais, Blocos de Unidades Educacionais e Locais de tra-
balho aos Professores, aos Especialistas Efetivos e aos professores substitutos em si-
tuação de processos Transitados em Julgado Estáveis (TJEs) da Rede Municipal de 
Ensino de Campinas;
 CONSIDERANDO  a Resolução SME Nº 13/2013, publicada em 18 de dezembro 
de 2013, que dispõe sobre o processo de atribuição de aulas/turmas em caráter de 
substituição ao longo do ano de 2014, aos professores de Educação Infantil, dos Anos 
Iniciais e dos Anos Finais do Ensino Fundamental e da EJA Anos Finais, que se encon-
tram em regimes jurídicos denominados Titular de Cargo Efetivo ou Função Pública 
ou Função Atividade e substitutos em situação de processos Transitados em Julgado 
Estáveis (TJEs);
 CONSIDERANDO  a Resolução SME Nº 03/2014, de 03 de fevereiro de 2014, que 
dispõe sobre o processo de aulas, ciclos, turmas, locais de trabalho e blocos de traba-
lho aos professores das unidades educacionais piloto da Escola de Educação Integral 
(EEI) e, em caráter de substituição, ao longo do ano de 2014, aos professores dos 
Anos Iniciais e dos Anos Finais do Ensino Fundamental, que se encontram em regime 
jurídico Titular de Cargo Efetivo ou Função Pública ou Função Atividade;
 COMUNICA: 
1)  Os   professores   Adjuntos   II   e   TJEs   dos   Anos   Finais   e   EJA/Anos   Finais   do   En-
sino   Fundamental   dos   componentes   curriculares   Matemática, Língua Portugue-
sa, História, Inglês, Ciências, Geografia, Artes e Educação Física,  que estão sem 
aulas/turmas atribuídas ou que fi caram sem as aulas/turmas atribuídas em função de 
ingresso e exercício de professores titulares de cargo, ou ainda que estejam com a sua 
Jornada/Carga Horária incompleta  deverão   comparecer  para participação em proces-
so de nova escolha, na seguinte conformidade:
Local: Paço Municipal - 9º Andar - Sala 10.
Data: 05/11/2014.
Horário: 09:00.
2)  Os   professores   titulares   de   cargo   efetivos, inclusive os Adjuntos I e II, habilitados 
para ministrarem  aulas   nos   componentes   curriculares   Matemática, Língua Por-
tuguesa, História, Inglês, Ciências, Geografia, Artes e Educação Física  dos Anos 
Finais e EJA/Anos Finais do Ensino Fundamental, interessados em assumir aulas/
turmas como Carga Suplementar de Trabalho Docente (CSTD), deverão comparecer 
para participação em processo de escolha no local, data e horário especifi cados no 
item 1 deste Comunicado.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 PROF. DR. JULIO ANTONIO MORETTO 

 Secretário Municipal da Educação em Exercício 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA 
 RESULTADO DA ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO 

VOLUNTÁRIO
REPUBLICAÇÃO EM FACE DE ERRO CONTIDO NA PUBLICAÇÃO DE 29/10/2014 

 Protocolo Principal: 2008/10/58296
Recorrente: RUBENS MIGUEL SARTORI
Recurso Voluntário:  protocolado nº  2014/03/16016 
Assunto: IPTU - ISENÇÃO 2009 a 2011
Código Cartográfi co: 4312.62.26.0592.01001
Pelo exposto, o recurso voluntário protocolado sob o nº2014/03/16016 trazido pelo 
recorrente ao PPA desta PM de Campinas em  18/08/2014 , interposto contra a decisão 
prolatada pelo Sr. Diretor do DRI, publicada em 11/07/2014, que indeferiu o pedido 
de isenção para os exercícios de 2009 a 2011  DEIXA DE SER ADMITIDO  para ser 
julgado em 2ª instância na JRT, em face da  intempestividade , nos termos do artigo 
83, inciso I da Lei nº13.104/2007, eis que ultrapassado o prazo de 30 dias para sua 
apresentação, nos termos do caput do artigo 76 da Lei nº13.104/2007, pois, a Decisão 
de Primeira Instância Administrativa foi publicada no DOM em 11/07/2014(fl s.73v), 
iniciando-se a contagem do prazo em 17/07/2014, esgotando-se o prazo legal de 
30(trinta) dias em  15/08/2014 , a teor do artigo 21, inciso IV combinado com o artigo 
22, inciso III da lei nº13.104/2007. Os autos do processo administrativo serão encami-
nhados ao DRI/SMF, nos termos do artigo 76, §4º da lei nº13.104/2007. 

 EDGAR VALVERDE 
 Presidente Da Junta De Recursos Tributário 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
   Protocolo:2004/10/0450, 2005/10/44983, 2007/03/2291, 2011/03/03542, 
2012/10/13750 e 2014/03/17258  
  Interessado: CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MENI-
NO JESUS DE PRAGA/ ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS  
  Assunto: IPTU - Isenção de área Ocupada de Administração Pública   

CÓDIGO CARTOGRÁFICO QUART/QUADRA LOTE/SUB FLS.
3421.24.54.0572.00000 02751/C 057/ FLS.111

Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigos 66 combinados com 
os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº13.104/2007,   reconheço a isenção do IPTU e 
Taxas Imobiliárias, a partir do exercício de 2000  , tendo em vista que fi cou compro-
vado que parte do imóvel codifi cado sob nº3421.24.54.0572.00000 foi ocupado pela 
via pública municipal, alterando-se área tributável de 357,87m2, para 99,10m², nos 
termos do artigo 4º, VI, da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos Tributários, visto que o presente litígio não se enquadra nas dis-
posições no artigo 74 da Lei 13.104/07.      
      

   Protocolado n.º: 2013/10/25226
Interessado: ALAIRSON MANTINI
Código Cartográfico: 3442.14.53.0101.01001
Assunto: Isenção de IPTU para Aposentados e Pensionistas 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, 
bem como atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com os artigos 3º, 69, 
70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007,  INDEFIRO  o pedido de isenção do IPTU 
para Aposentados e Pensionistas, relativamente ao imóvel de código cartográfi co nº 
 3442.14.53.0101.01001 , tendo em vista que o requerente possui mais de um imóvel. 

 Protocolado n.º: 2013/10/24922
Interessado: VALDECI ESMERALDINO SILVA
Código Cartográfico: 3322.42.51.0106.01001
Assunto: Isenção de IPTU para Aposentados e Pensionistas 
 Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, 
e atendendo aos preceitos do artigo 66 combinados com os artigos 3º, 69, 70 e 82 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,  INDEFIRO  o pedido de isenção do IPTU para Aposentados e 
Pensionistas, relativamente ao imóvel de código cartográfi co nº  3322.42.51.0106.01001 , 
tendo em vista que o requerente possui mais de um imóvel, não atendendo as exigências 
legais do artigo 4º, inciso I da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações.              

 Campinas, 30 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 AFTM-Matricula N° 45.556-3 Diretor/DRI- SMF 
  

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

 Protocolo:  2012/03/04842 
Interessado:  JANE BECK GRIZI 
Código Cartográfi co:  3423.11.00.0208.01031 
De acordo,  determino o restabelecimento do benefício da isenção a partir do exer-
cício de 2012 . Por haver sido indevidamente cancelado por ocasião da atualização do 
sujeito passivo, e por constar provado que o interessado faz juz ao benefício, nos termos 
da Lei nº11.111/01, artigo 4º, inciso III, tendo em vista atendidas as exigências legais. 
 

 Campinas, 24 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 DEPARTAMENTO RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 Expediente despachado pelo Sr. Diretor/DRI - SMF em 30/10/2014 

  RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO 

 Protocolo: 2014/10/50091 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ANTONIO JOSE DE ARRUDA VALENTE JUNIOR 
 Imóvel: 3421.53.11.0434.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 068/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do auditor fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.11.0434.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50091 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MARCO ANTONIO DE SOUZA LIMA 
 Imóvel: 3423.21.29.0037.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 068/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do auditor fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3423.21.29.0037.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2012 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50091 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: GERSON LUIZ JULIO 
 Imóvel: 3421.53.23.0461.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 068/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do auditor fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.23.0461.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2012 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
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drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50091 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: WILSON GUATELLI 
 Imóvel: 3421.53.41.0001.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 068/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do auditor fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.41.0001.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2012 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50091 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPOLIO ARTHUR VICTORIANO DO PRADO 
 Imóvel: 3421.53.41.0301.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 068/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do auditor fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.41.0301.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50091 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: AMADEU CAUSO 
 Imóvel: 3421.53.61.0367.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 068/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do auditor fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.61.0367.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50091 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ELVIRA CARRIOLATO FUSSI 
 Imóvel: 3421.53.70.0156.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 068/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do auditor fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.70.0156.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 

de construção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/50091 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ROBERTO MARIANO R. COSTA 
 Imóvel: 3421.53.61.0293.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 068/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do auditor fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.61.0293.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 30 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR DIRETOR/DRI-SMF 

EM 30/10/2014. 
  REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO IPTU (50%) 

 OBRAS LICENCIADAS EM ANDAMENTO 
 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS,  no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fi scais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso XII, 
da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, bem como atendendo ao estabelecido nos 
artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  DEFERIMENTO  do pedi-
do de isenção do IPTU para os imóveis constantes dos procedimentos administrativos 
adiante relacionados, por atender as exigências legais. 

PROTOCOLO REQUERENTE CÓD. CARTOGRÁFICO EXERCÍCÍO
2013/03/13656 FRANCISCO AUGUSTO BAFERO JUNIOR 3264.52.73.0804.00000 2014 E 2015
2014/03/20888 WILLIAN ROBERTO DURANTE 3452.54.69.0215.00000 2015 E 2016
2014/03/20921 CAMILA VIALTA ALMEIDA ALTRAN 3452.63.88.0154.00000 2015 E 2016
2014/03/20939 ARMANDO KUNIGAMI 3452.33.48.0476.00000 2015 E 2016

2014/03/20990 FERNANDO JOSE GUIMARÃES TROM-
BINI 3244.53.33.0124.00000 2015 E 2016

2014/03/20998 MARCELO RAMOS AMORIM 3434.64.33.0081.00000 2015 E 2016
2014/03/21061 EMERSON AKIO MIYAMOTO 3434.64.82.0435.00000 2015 E 2016
2014/03/21325 MARCIO FERREIRA DE VILHENA 3452.33.60.0019.00000 2015 E 2016
2014/03/21340 ANDERSON FELIX BARBIERI 3452.63.21.0243.00000 2015 E 2016
2014/03/21359 RASANA MARY SARTOR CHONE 3232.31.53.0750.00000 2015 E 2016
2014/03/21376 JOÃO CARLOS RIBEIRO 3452.61.46.0241.00000 2015 E 2016
2014/03/21425 CRISTINA PAULA PERA 3452.33.66.0110.00000 2015 E 2016

2014/03/21438 FABIO PUSH / MARIANE SUMIRE 
HOROKI 3452.33.26.0361.00000 2015 E 2016

2014/03/21443 RICARDO DE GODOY JOSE 3452.62.35.0149.00000 2015 E 2016
2014/03/21479 LUCIANO DANTAS 3452.52.47.0125.00000 2015 E 2016
2014/03/21548 ALBERTO LUIZ FRANCATTO 3232.31.53.1145.00000 2015 E 2016
2014/03/21578 SERGIO TSOZUM MIYASHIRO 3262.53.43.0452.00000 2015 E 2016
2014/03/21582 ADRIANO SUKADOLNICK LEANDRO 3264.52.73.0367.00000 2015 E 2016
2014/03/21728 ALEXANDRE AFONSO MENKE 4153.34.11.0706.00000 2015 E 2016
2014/03/21780 GILSELIA DE PAULA SILVA 4153.61.18.1250.00000 2015 E 2016
2014/03/21802 LUIS ALBERTO TOMASI DIAS 3264.24.20.0346.00000 2015 E 2016
2014/03/21821 BRUNO FANTINATI 3232.31.82.0359.00000 2015 E 2016
2014/03/21823 MARIA REIKO AOKI SHIMABUKURO 3452.63.32.0156.00000 2015 E 2016

2014/03/21824 SILVIA ANDREA ATADIA CERQUEIRA 
LEITE 3452.63.58.0289.00000 2015 E 2016

2014/03/21873 MAURO LOURENTE 3452.54.52.0152.00000 2015 E 2016
2014/10/54454 MILAINE CRISTINA CAVIOLI 3452.52.47.0433.00000 2015 E 2016

 

 Campinas, 30 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 AFTM MATRÍCULA 45.556-3 DIRETOR DRI/SMF 

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
SETOR DE IMUNIDADE, ISENÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA 

TRIBUTÁRIAS
PROTOCOLO: 2008/10/31.978
INTERESSADO: Coordenadoria Setorial de Ações de Dívida Ativa da Secretaria Mu-
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nicipal de Assuntos Jurídicos (IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS)
CÓDIGO CARTOGRÁFICO: 3441.64.80.0025.01001
Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do IPTU
Ante o exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elemen-
tos constantes dos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 66, 69 e 70 da Lei Mu-
nicipal nº13.104/07, DEFIRO o pedido de reconhecimento da imunidade tributária do 
IPTU, e a isenção da Taxa de Sinistro, a partir do exercício 2000, relativo ao imóvel 
codifi cado sob o nº 3441.64.80.0025.01001, tendo em vista que o aludido imóvel in-
tegra o patrimônio do interessado, e é utilizado em suas atividades de caráter religioso 
nos termos do artigo 150, inciso VI, letra “b” e §4º da Constituíção Federal de 1988 e 
a Taxa de Sinistro, com fundamento na Lei 6361/1990.

Campinas, 29 de outubro de 2014
JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR

AFTM-Matricula N° 45.556-3 Diretor/DRI- SMF

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 Expediente despachado pelo Sr. Diretor/DRI - SMF em 29/10/2014 

  Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ALBERTO ANKLAN FILHO 
 Imóvel: 3412.32.26.0252.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.32.26.0252.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 3 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 4  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ANTONIO ZANCHETTA FILHO 
 Imóvel: 3412.32.26.0263.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.32.26.0263.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ANGELO CAMPO DALL’ORTO JUNIOR 
 Imóvel: 3412.32.26.0273.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.32.26.0273.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CRISTIANE ZANETTI DOMINGUES 
 Imóvel: 3412.32.26.0334.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 

Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.32.26.0334.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 4 e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: WALTER LANCELLOTTI 
 Imóvel: 3412.32.26.0445.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.32.26.0445.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2010 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 4, e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: AUMAR ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTI-
CIPAÇÕES LTDA 
 Imóvel: 3412.32.78.0001.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3412.32.78.0001.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos 
exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de 
construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 4, e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: S L - IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Imóvel: 3263.43.27.0317.0101 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.43.27.0317.0101 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
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 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JOSE LUIZ ZALOTINI 
 Imóvel: 3263.43.27.0281.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.43.27.0281.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CELSO LIMA IMP.EXPORT.REPRES.LTDA 
 Imóvel: 3263.43.27.0196.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.43.27.0196.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2011 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: REGINA AP. ALMEIDA PEREIRA E OUTROS 
 Imóvel: 3263.41.40.0286.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.41.40.0286.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 3 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CLEUSA MARIA FERNANDES CORREA 
 Imóvel: 3263.42.00.0459.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.42.00.0459.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção RH 6, e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE 
NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: RENZO BACCO 
 Imóvel: 3263.41.64.0374.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 

3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.41.64.0374.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamento dos IPTU 
do exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução RH 6, e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDEN-
CIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo 
único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela 
de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas 
pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 
16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: HELIO GOMES 
 Imóvel: 3263.42.05.0437.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.42.05.0437.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: HELIO GOMES 
 Imóvel: 3263.42.05.0437.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.42.05.0437.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel,  considerando-se característica construti-
va e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMEN-
TE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  
§ 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 
e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo 
I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: EMÍLIO BRESCHAK 
 Imóvel: 3263.42.65.0001.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.42.65.0001.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de constru-
ção RH 6 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDENCIAL; 
e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JOÃO DE AZEVEDO LAGE E OUTROS 
 Imóvel: 3263.42.27.0327.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.42.27.0327.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos dos IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
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Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ROMILDO LUIZ ALVES DE ALBUQUERQUE 
 Imóvel: 3263.42.65.0061.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.42.65.0061.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 7 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica 
construtiva e padrão de construção RH 6, e alíquota de USO PREDOMINAN-
TEMENTE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos arti-
gos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 
18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei 
nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 
30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 
17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: IZALTINO DA SILVA XAVIER 
 Imóvel: 3263.14.50.0303.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.14.50.0303.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/8175 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SILVANO DE ARRUDA CARVALHO 
 Imóvel: 3263.14.50.0262.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 005/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3263.14.50.0262.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH 5  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR  

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

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZACAO 
IMOBILIARIA 

 NOTIFICA;AO FISCAL 
 Ficam os requerentes dos processos abaixo discriminados NOTIFICADOS a atende-
rem no prazo de 05(cinco) dias uteis, a contar da data da publicaçao no Diario Ofi cial 
do Municipio, as solicitaçoes abaixo assinaladas:
Entrar em contato com o Agente Fiscal Tributario Jose Carlos Gentil pelos telefones 
(19) 2116-0466, 2116-0467 ou celular 99352-6873 no horario comercial em dias uteis, 
para marcar vistoria de atualizaçao cadastral do IPTU, vistoria esta que sera efetuada 
em todas as dependencias do imovel, interna e externamente, com acompanhamento 
de plantas ou confecçao de croqui no local.
O nâo atendimento desta implicara no arquivamento do protocolo conforme o para-

grafo 2º do Art.63, da Lei 13104/07,para protocolados de revisâo de lançamentos ou 
similares ou no enquadramento do imovel por planilha de enquadramento indireto ou 
arbitramento, nos termos dos decretos 1674/08 e 17734/12 nos casos de aprovaçao,a
nexaçao,subdivisao,etc. 
protocolo: 58487/00
interessado: VALDEMIR NUNES
assunto: SUBDIVISAO DE LOTE
endereço do imovel: RUA MARIA ASSUNTA GUALTIERI DE CAMARGO, 41
codigo cartografi co: 3164.52.80.0299.
proprietario do imovel: MARTA REGINA BONANI
OBS.LOTE 41-B(431.43M2)

protocolo: 58487/00
interessado: VALDEMIR NUNES
assunto: SUBDIVISAO DE LOTE
endereço do imovel: RUA MARIA ASSUNTA GUALTIERI DE CAMARGO,178
codigo cartografi co: 3164.52.80.0290.
proprietario do imovel: MARCOS ROBERTO BONANI
OBS. LOTE 41-SUB(268.21M2)

protocolo: 16938/55
interessado: CARLOS BARONE JUNIOR
assunto: ALVARA DE REFORMA
endereço do imovel: RUA PROFESSOR LUIZ ROSA,165
codigo cartografi co: 3414.32.51.0168.01001
proprietario do imovel: ATTILIO JOAO GIORDANO E SUA MULHER
OBS.APRESENTAR MATRICULA ATUALIZADA NOS ULTIMOS 365 DIAS.

protocolo: 07/10/42113
interessado: ANTONIO BENEDITO DORTE
assunto: REVISAO IPTU
endereço do imovel: RUA SEVERO GOMES,511
codigo cartografi co: 3352.31.76.0017.00000
proprietario do imovel: ANTONIO BENEDITO DORTE

protocolo: 05/10/14036
interessado: ILZE ANSIOTTO
assunto: REVISAO IPTU
endereço do imovel: RUA MECIACU,35
codigo cartografi co: 3443.24.35.0219.01001
proprietario do imovel: ESPOLIO DE ANTONIO FERNANDES ANSIOTTO

protocolo: 61391/97
interessado: CLYMAR- ENG CONSTR. LTDA
assunto: APROVACAO
endereço do imovel: RUA HERMANTINO COELHO,110
codigo cartografi co: 3261.54.43.0731.01001
proprietario do imovel: TELECOMUNICA;OES DE SP S/A-TELESP

protocolo: 13/10/49521
interessado: CSFI-DRI-SF
assunto: ORDEM DE A;AO FISCAL
endereço do imovel: RUA DOS PINHAIS,195
codigo cartografi co: 3442.21.96.0409.00000
proprietario do imovel: SEBASTIAO DE ARAUJO PEREIRA

.protocolo: 20583/73
interessado: CRAVESTAC- ENG COM. LTDA.
assunto: ANEXACAO DE LOTES
endereço do imovel: RUA DR. JAYME PINHEIRO DE ULHOA CINTRA,33
codigo cartografi co: 3414.62.86.0183.01002
proprietario do imovel: ODAIR FLORES DE OLIVEIRA
OBS.APRESENTAR MATRICULA ATUALIZADA NOS ULTIMOS 365 DIAS, 
COM AREA TOTAL DO TERRENO DE 383.81M2.

protocolo: 20583/73
interessado: CRAVESTAC-ENG COM. LTDA.
assunto: ANEXACAO DE LOTES
endereço do imovel: RUA SALDANHA MARINHO,62/64
codigo cartografi co: 3414.62.86.8183.01001
proprietario do imovel: LINCOLN CORREA SIMIONI
OBS. APRESENTAR MATRICULA ATUALIZADA NOS ULTIMOS 365 DIAS, 
COM AREA TOTAL DE TERRENO DE 383,81 M2

protocolo: 2011/11/13621
interessado: PERICLES CHEDIAC
assunto: APROVA;AO DE CONSTRU;AO CLANDESTINA
endereço do imovel: RUA SETEMBRINO DE CARVALHO,160
codigo cartografi co: 3441.12.24.0430.01001
proprietario do imovel: ESPOLIO DE PERICLES CHEDIAC
OBS.APRESENTAR MATRICULA ATUALIZADA NOS ULTIMOS 365 DIAS 
COM AREA DE TERRENO ATUALIZADA NA SEPLAN COM AS MEDIDAS RE-
AIS E PLANTA APROVADA DE ANEXA;AO DE LOTES.

protocolo: 2006/10/11545
interessado: WELINGTON MACIEL
assunto: REVISAO DE IPTU
endereço do imovel: RUA DR, BETIN,438
codigo cartografi co: 3441.23.02.0136.01001
proprietario do imovel: WELINGTON MACIEL
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 JOSÉ CARLOS GENTIL - MATR. 63157-4 

 AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR DIRETOR / SMF- SMF EM 

30/10/2014. 
  Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MONICA TAKAHARA 
 Imóvel: 3421.51.50.0116.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
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Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.50.0116.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH4; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: LUIZ HEITOR P. A. BICUDO E OUTROS 
 Imóvel: 3421.51.50.0138.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.50.0138.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica 
construtiva e padrão de construção RH 4, e alíquota de USO PREDOMINAN-
TEMENTE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos arti-
gos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 
18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei 
nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 
30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 
17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JOSÉ HUGO JUNQUEIRA 
 Imóvel: 3421.51.50.0157.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.50.0157.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ELISABETH SEABRA DE MELLO 
 Imóvel: 3421.51.42.0265.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.42.0265.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do 
IPTU;do exercício de 2012 a 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção RH 3 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 

 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: NILO ROMANO CORSI 
 Imóvel: 3421.51.42.0255.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.42.0255.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH4; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: RONICE DE ARRUDA DE ALMEIDA 
 Imóvel: 3421.51.42.0243.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.42.0243.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 3 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: PEDRO JORGE VETACHI 
 Imóvel: 3421.51.42.0232.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.42.0232.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: OSCAR BUENO E S/M - USUF 
 Imóvel: 3421.51.62.0094.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.62.0094.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de constru-
ção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDENCIAL 
e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4, e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
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nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ZULMIRA FERREIRA DA COSTA - USUF 
 Imóvel: 3421.51.42.0220.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.42.0220.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH4.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: FABIANA DE LEMOS RACHMAN E OUTROS 
 Imóvel: 3421.51.42.0211.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.42.0211.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de constru-
ção RH 3, e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDENCIAL  , 
 em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, 
c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de 
valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas 
Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e 
alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: VITORIA MARIA M. C. ANDRADE 
 Imóvel: 3423.21.84.0001.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3423.21.84.0001.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH6.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MAXIMA INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Imóvel: 3423.21.65.0167.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3423.21.65.0167.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 

 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: NADYR MARIA FOGAGNOLI ANDREOTTI 
 Imóvel: 3423.21.84.0089.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3423.21.84.0089.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH6; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: HJO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Imóvel: 3423.21.84.0135.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3423.21.84.0135.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: GUSTAVO MORAES OMATI 
 Imóvel: 3423.21.84.0160.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3423.21.84.0160.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH6.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MARTHA N. DE CAMARGO BITTENCOURT 
 Imóvel: 3423.21.87.0030.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3423.21.87.0030.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 4 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e res-
pectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
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 Interessado: CICERO WEY DE MAGALHÃES 
 Imóvel: 3423.21.87.0045.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3423.21.87.0045.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH6; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ALFREDO AYUSSO JUNIOR 
 Imóvel: 3423.21.68.0093.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3423.21.68.0093.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH4; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CELSO COARACY DALPRAT DE MORAES FRANCO 
 Imóvel: 3423.21.79.0062.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3423.21.79.0062.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ANGELO FERRARI 
 Imóvel: 3423.21.79.0071.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3423.21.79.0071.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH4; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: HEBER RAMOS D’ELIA 
 Imóvel: 3421.53.70.0037.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.70.0037.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2010 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: OSWALDO ARTIOLI 
 Imóvel: 3421.53.61.0001.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.61.0001.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção RH 4  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: RAQUEL BALLIS RUSSI 
 Imóvel: 3421.53.61.0010.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.61.0010.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH4; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE MARIZ DE CAMARGO ANDRADE 
 Imóvel: 3421.53.61.0017.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.61.0017.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
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 Interessado: MARIZ DE CAMARGO ANDRADE FILHO 
 Imóvel: 3421.53.61.0031.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.61.0031.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: CAMBUI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Imóvel: 3421.53.41.0183.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.41.0183.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH4; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: HORACIO COUTINHO 
 Imóvel: 3421.53.41.0140.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.41.0140.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ROSELY PALERMO BRENELLI 
 Imóvel: 3421.53.42.0209.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.42.0209.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: MARILENA DE CAMARGO REIS 
 Imóvel: 3421.53.42.0201.01001 

 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.42.0201.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH4; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: EDGAR MARIO RIZZO E OU 
 Imóvel: 3421.53.63.0355.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.63.0355.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação do lançamento do IPTU do 
exercício de 2014 considerando-se característica construtiva e padrão de cons-
trução NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JOSE ALFREDO REIS NETO 
 Imóvel: 3421.53.42.0185.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.42.0185.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH4; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: IZAURA DE LOURDES BARGAS 
 Imóvel: 3421.53.63.0425.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.63.0425.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2010 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: JOSE EDUARDO SANTORO 
 Imóvel: 3421.53.35.0206.01001 



22 Campinas, terça-feira, 04 de novembro de 2014Diário Ofi cial do Município de Campinas

 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.35.0206.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH6; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ALOISIO AFONSO FERREIRA 
 Imóvel: 3421.53.55.0056.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.55.0056.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH6; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: AUMAR ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTI-
CIPAÇÕES 
 Imóvel: 3421.53.55.0068.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.55.0068.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH6.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: SEIHATI KANAGUSUKU 
 Imóvel: 3421.53.35.0196.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.35.0196.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: NELSON DE CASTRO MACHADO 

 Imóvel: 3421.53.67.0024.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.67.0024.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e pa-
drão de construção RH 5 e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO 
RESIDENCIAL; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica 
construtiva e padrão de construção RH 4, e alíquota de USO PREDOMINAN-
TEMENTE NÃO RESIDENCIAL  ,  em conformidade com as disposições dos arti-
gos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 
18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei 
nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 
30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 
17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ANISIO FERNANDES 
 Imóvel: 3421.53.58.0001.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.58.0001.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH4; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposi-
ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º 
ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos 
da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; 
arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ANÍSIO FERNANDES 
 Imóvel: 3421.53.58.0007.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.58.0007.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2009 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: FELICIO QUAGLIA 
 Imóvel: 3421.53.58.0047.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, 
todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  a atua-
lização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.53.58.0047.01001 , alterando-
-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU dos exercícios 
de 2009 a 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção 
NRH4; e dos exercícios de 2013 e 2014 considerando-se característica construtiva e 
padrão de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º 
e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações 
introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto 
nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
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 Protocolo: 2014/10/52619 
 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF 
 Interessado: ESPÓLIO DE WILSON SOBRAL 
 Imóvel: 3421.51.50.0095.01001 
 Assunto: Ação Fiscal 074/2014 - IPTU 
Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 
3º, todos da Lei nº 13.104/07,  acolho  o parecer do agente fi scal tributário e  determino  
a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co  nº 3421.51.50.0095.01001 , 
alterando-se o enquadramento do imóvel  e a retificação dos lançamentos do IPTU 
dos exercícios de 2010 a 2014 considerando-se característica construtiva e padrão 
de construção NRH5.  ,  em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, 
VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19  § 2º e 
respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e altera-
ções introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do 
Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do 
contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei 
nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 30 de outubro de 2014 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JUNIOR 

 AFTM MATRÍCULA 45.556-3 DIRETOR DRI/SMF 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA   

  Protocolo: 1976-01987 Interessado(a): CONSTRUTOIRA MONETTA VALBERT 
LTDA.  -  C.CARTOGRAFICOS: 3413.61.08.0089.01001 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: 
- Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a ANEXAÇÃO 
DOS LOTES  : LOTE 007 com 250,00 m², LOTE 008 com 250,00 m², LOTE 009 
com 250,00 m², LOTE 010 com 250,00m², LOTE 028 com 250,00 m², LOTE 029 
com 250,00 m², LOTE 030 com 250,00 m² e LOTE 031 com 250,00 m² QUARTEI-
RÃO 02847 QUADRA A no SEGUINTE LOTE: LOTE 007 UNIF. com 2.000,00 
m²;  NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI 11.111/01.
Obs.:tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal. O atendimento 
da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento e 
análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquiva-
mento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE REQUERIMENTO NO 
PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA   

  Protocolo: 1986-0-26.854 Interessado(a): EVALDO DE CAMPOS  -  C. CARTOGRA-
FICOS: 3442.43.06.0217.01001 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: 
- Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a ANEXAÇÃO 
DOS LOTES  : LOTE 023 com 469,77 m² e LOTE 024 com 426,75 m² QUARTEI-
RÃO 02476 QUADRA A no SEGUINTE LOTE: LOTE 023 com 896,52 m²;  NOS 
TERMOS DO ART. 21 DA LEI 11.111/01.
Obs.:tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal. O atendimento 
da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento e 
análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquiva-
mento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE REQUERIMENTO NO 
PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA   

  Protocolo: 2012-11-08481 Interessado(a): PAULO GLAGLIARD  -  C. CARTOGRAFI-
COS: 3441.12.59.0092.01001 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: 
- Cópia da Certidão de Matrícula Atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel,  referente a ANEXAÇÃO 
DOS LOTES  : LOTE 007 com 162.63 m² e LOTE 008 com 216,38 m² QUARTEI-
RÃO 01182 no SEGUINTE LOTE: LOTE 008 com 379,01 m²;  NOS TERMOS 
DO ART. 21 DA LEI 11.111/01.
Obs.:tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal. O atendimento 
da notifi cação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento e 
análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquiva-
mento.PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE REQUERIMENTO NO 
PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 CONVOCAÇÃO 
   EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR COORDENADOR DE PROJETOS 

ESPECIAIS
Prot. 2014/10/20257
Interessado: Técnico Bristan Representações Ltda.

Assunto: Transferência de Propriedade do Lote 1 - Qd 32 - Jd. Novo Horizonte
COMPAREÇA o interessado à Coordenadoria de Projetos Especiais/Sehab, sito: Rua 
São Carlos, 677, Parque Itália, no prazo de cinco (05) dias para tomar ciência do pa-
recer técnico de fl . 16 e cumprir exigências para regular prosseguimento do pedido. 
Após o decurso do prazo da publicação, ao arquivo desta Coordenadoria.
 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 MIGUEL ARCANJO MONTEIRO VICENTE 

 Coordenador De Projetos Especiais 
  

 NOTIFICAÇÃO JURIDICO - ADMINISTRATIVA   
 Considerando que foi apurado que V. Sa. Possui CADMUT ativo, indicando que já 
houve atendimento com Unidade Habitacional fi nanciado com recursos públicos;
Considerando que, não é possível outro atendimento em Programa Habitacional dessa 
natureza, e que o auxílio moradia é um instrumento provisório, o Município notifi ca V. 
Sa. de que o auxílio será  cancelado  à partir de Dezembro de 2014.
 

 Campinas, 28 de outubro de 2014 
 TAK CHUNG WU 
 DIRETOR DA SEHAB 

 Ilma. Sra.
Ana Paula Macedo Durães de Souza
CPF: 360.453.168-35   

 CONVOCAÇÃO   
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR COORDENADOR DE PROJE-

TOS ESPECIAIS. 
Prot. 2013/10/50369 
Interessado: INDISA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
Assunto: Transferência de Propriedade do Lote 25, Qd A, Jardim Umuarama, Distrito 
Industrial de Campinas. 
COMPAREÇA o interessado à Coordenadoria de Projetos Especiais/Sehab, sito: Rua 
São Carlos, 677, Parque Itália, no prazo de cinco (05) dias para retirar ofícios, certi-
dões descritiva e gráfi ca. Após o decurso do prazo da publicação, ao arquivo desta 
Coordenadoria.  

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 MIGUEL ARCANJO MONTEIRO VICENTE 

 Coordenador De Projetos Especiais 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO DE NOVEMBRO 
 A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua pro-

gramação para o mês de Novembro de 2014. Endereço: Avenida Aquidabã, 
nº 505 - Bairro: Bosque 

  1. CONVITE AOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES 
 EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CICLO 2014: 
 " EMPREENDEDORISMO E CARREIRA PROFISSIONAL" 
 COM A CONSULTORA DO SEBRAE CAMPINAS:  Maria Paula de Castro Santos
 Data: 14 de novembro  (sexta-feira)
 Horário : 9h às 11h
 Carga Horária : 2 horas
 Vagas:  300
 Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas 
Acesso pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta  
2. C  ICLO AMPLIANDO HORIZONTES:  
 " QUAL É A TUA OBRA? INQUIETAÇÕES PROPOSITIVAS SOBRE GES-
TÃO, LIDERANÇA E ÉTICA" 
CONSULTOR: MARIO SERGIO CORTELLA 
Graduado em Filosofi a, Mestre em Educação pela PUC/SP, Doutor em Educação pela 
PUC/SP sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Freire. Ministra palestras em todo o país, 
além de escrever regularmente artigos para os principais jornais. Cortella também 
participa como âncora, debatedor e comentarista em diversos programas de televisão 
e rádio. Autor de diversas obras, entre elas "Descartes, a paixão pela razão", "A Situ-
ação atual da Educação no Brasil", "A Escola e o Conhecimento", "Qual é a tua obra? 
Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança e Ética"
 Data :  27 de novembro  (quinta-feira)
 Horário : 09h às 11h
 Carga Horária : 02 h 
 Vagas : 500
  Conteúdo Programático  : Refl etir sobre qual legado cada um pretende deixar como re-
sultado de seu modo de agir. "O que conseguimos fazer para que nossa vida não seja 
banal e pequena. Somos importantes, faremos falta para outras pessoas?" Conscientizar 
que a importância de uma pessoa se mede pela diferença que ela faz para os amigos, 
para a comunidade, para o trabalho que desempenha, e isso valida a existência humana. 
 Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas 
Acesso pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta
 INSCREVA-SE ATRAVÉS: 
 Página na internet:  cursosegds.campinas.sp.gov.br
 Endereço eletrônico: 
rh.treinamento@campinas.sp.gov.br 
Telefones 
(19) 3236-9561
(19) 3236-6982 

 Campinas, 30 de outubro de 2014 
 MARISA CORDOBA AMARANTES 

 Coordenadora Setorial EGDS 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor Do Departamento De Recursos Humanos 
  

 CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO 
 RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 07/2014 

 A Prefeitura Municipal de Campinas torna pública a retifi cação do número de vagas 
informado na Tabela I - Capítulo II, do Edital 07/2014, nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ:

TABELA I – CARGOS E REQUISITOS

CÓDI-
GO CARGO

VA-
GAS 
PRE-
VIS-
TAS

SALÁRIO 
BASE

JOR-
NADA 
SEMA-
NAL (1)

PRÉ-REQUISITOS
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97047
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSI-
CA III – HISTÓRIA

5 R$ 3.613,26 32 HO-
RAS 

LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA OU 
LICENCIATURA PLENA COM HABILITA-

ÇÃO ESPECÍFICA EM HISTÓRIA

97055 PROFESSOR BILÍN-
GÜE (LIBRAS) 36 R$ 3.613,26 32 HO-

RAS

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 
OU LICENCIATURA PLENA EM LETRAS + 
PROFICIÊNCIA EM LIBRAS OU LICENCIA-

TURA PLENA EM LETRAS: LIBRAS/LÍN-
GUA PORTUGUESA OU ESPECIALIZAÇÃO 

EM LIBRAS

97061 ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO 10 R$ 5.040,29 36 HO-

RAS

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 
COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA EM SU-

PERVISÃO ESCOLAR OU ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR OU ORIENTAÇÃO EDUCACIO-
NAL OU GESTÃO ESCOLAR + 06 ANOS 
DE EFETIVO EXERCÍCIO DOCENTE NA 

CARREIRA DO MAGISTÉRIO
OU

MESTRADO OU DOUTORADO EM EDUCA-
ÇÃO + 06 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO 

DOCENTE NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
TOTAL 41

(1) PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – HISTÓRIA E PROFESSOR BI-
LÍNGUE A CARGA HORÁRIA SEMANAL PODERÁ SER DE 20, 27, 32 OU 40 HORAS A SER DEFINIDA 
ANUALMENTE DE ACORDO COM O CAMPO DE ATUAÇÃO, ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS, 

CONFORME ARTIGO 14 DA LEI 12.987/07, NÃO TENDO O DOCENTE DIREITO À MANUTENÇÃO DA 
JORNADA. 

O SALÁRIO BASE INFORMADO PARA OS PROFESSORES CORRESPONDE A UMA JORNADA DE 32 
HORAS. PARA JORNADAS SEMANAIS INTERMEDIÁRIAS, O SALÁRIO SERÁ PROPORCIONAL À 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA.
(2) RESGUARDADOS OS DIREITOS GARANTIDOS PELA RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 01, DE 15 DE MAIO 

DE 2006.

LEIA-SE:

TABELA I – CARGOS E REQUISITOS

CÓDI-
GO CARGO

VAGAS 
PREVIS-

TAS
SALÁRIO 

BASE

JOR-
NADA 
SEMA-
NAL (1)

PRÉ-REQUISITOS

97047
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
III – HISTÓRIA

5 R$ 3.613,26 32 HO-
RAS 

LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA 
OU LICENCIATURA PLENA COM 
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA EM 

HISTÓRIA

97055 PROFESSOR BILÍN-
GÜE (LIBRAS) 36 R$ 3.613,26 32 HO-

RAS

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGO-
GIA OU LICENCIATURA PLENA EM 

LETRAS + PROFICIÊNCIA EM LIBRAS 
OU LICENCIATURA PLENA EM LE-

TRAS: LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA 
OU ESPECIALIZAÇÃO EM LIBRAS

97061 ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO 10 R$ 5.040,29 36 HO-

RAS

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGO-
GIA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA 

EM SUPERVISÃO ESCOLAR OU 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR OU 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL OU 
GESTÃO ESCOLAR + 06 ANOS DE 

EFETIVO EXERCÍCIO DOCENTE NA 
CARREIRA DO MAGISTÉRIO

OU
MESTRADO OU DOUTORADO EM 

EDUCAÇÃO + 06 ANOS DE EFETIVO 
EXERCÍCIO DOCENTE NA CARREIRA 

DO MAGISTÉRIO
TOTAL 51

(1) PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – HISTÓRIA E PROFESSOR BI-
LÍNGUE A CARGA HORÁRIA SEMANAL PODERÁ SER DE 20, 27, 32 OU 40 HORAS A SER DEFINIDA 
ANUALMENTE DE ACORDO COM O CAMPO DE ATUAÇÃO, ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS, 

CONFORME ARTIGO 14 DA LEI 12.987/07, NÃO TENDO O DOCENTE DIREITO À MANUTENÇÃO DA 
JORNADA. 

O SALÁRIO BASE INFORMADO PARA OS PROFESSORES CORRESPONDE A UMA JORNADA DE 32 
HORAS. PARA JORNADAS SEMANAIS INTERMEDIÁRIAS, O SALÁRIO SERÁ PROPORCIONAL À 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA.
(2) RESGUARDADOS OS DIREITOS GARANTIDOS PELA RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 01, DE 15 DE MAIO 

DE 2006.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 ELIZABETE FILIPINI 

 Respondendo pela Secretaria de Recursos Humanos 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2012) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos COMUNICA que o candidato abaixo relacionado foi considerado 
eliminado do Concurso Público relativo ao Edital 003/2012 por não comparecimento 
ao Exame Médico Pré-admissional.
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
Nome: MAURO LEITE DA SILVA 
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO A SAUDE DO SERVIDOR 

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 007/2011) 

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

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO de PROMOCAO A SAUde DO SERVIDOR 
  

 COMUNICADO   
 De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Ofi cial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:
 Douglas Pires Pinto , MATRÍCULA: 1245937 
Protocolo: 2014/10/42064
Referente: Recurso de LTS
Parecer: Não compareceu a avalição JMO: 255/14

 Neusa Lima Medrado , MATRÍCULA: 119722-3
Referente: Aposentadoriam por invalidez
Parecer: Favorável à concessão JMO: 250 /14

 Ocimar da Silva Pedro , MATRÍCULA: 119101(SETEC)
Respondido a SETEC
JMO: 244 /14 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   
  

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 FINANÇAS - EDITAL 003/2011 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca o 
candidato abaixo relacionado, por ordem de classifi cação, a comparecer dia  07/11/14   
(sexta-feira), às 9h00  , ao 7º andar (recepção) da Prefeitura Municipal de Cam-
pinas   - Av. Anchieta, 200 - Centro - Campinas  ,  para realização de reunião de pre-
enchimento de vagas. O candidato deverá comparecer munido de documento original 
de Identidade - R.G. A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do 
Concurso Público.   Somente será permitida a presença dos convocados na reunião.  

AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
CLA NOME DOCUMENTO

94 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 280662312
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 NILSON JOSÉ BALBO 

 Respondendo pela Diretoria do Departamento de Recursos Humanos 

 PORTARIA N.º 83342/2014   
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
Designar a partir de 01/11/2014, o servidor NEIMAR TARELHO, matrícula nº 
110.703-8, para exercer a Gratifi cação de Função nível II, junto ao Setor de Expe-
diente, do Departamento de Controle Urbano, da Secretaria Municipal de Urbanismo.
Designar a partir de 01/11/2014, a servidora MARILEUZE DE FATIMA GURIAN 
LENCO, matrícula nº 37.685-0, para exercer a Gratifi cação de Função nível II, junto 
ao Setor de Expediente, do Departamento de Controle Urbano, da Secretaria Munici-
pal de Urbanismo.
Designar a partir de 01/11/2014, o servidor MARCIO RODRIGO BARBUTTI, ma-
trícula nº 100.512-0, para exercer a Gratifi cação de Função nível II, junto a Coorde-
nadoria Setorial de Parcelamento do Solo, do Departamento de Controle Urbano, da 
Secretaria Municipal de Urbanismo.
Designar a partir de 01/11/2014, a servidora FABÍOLA SCOMBATTI DE FREITAS 
PAULUCCI, matrícula nº 111.373-9, para exercer a Gratifi cação de Função nível III, junto 
ao Departamento de Uso e Ocupação do Solo, da Secretaria Municipal de Urbanismo.

 PORTARIA N.º 83343/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
Nomear a partir de 03/11/2014, a senhora PATRÍCIA ALVES TOCO, RG nº 
26.604.342-2, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico Setorial nível 
IX,, junto a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.

 PORTARIA N.º 83344/2014 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, pela presente,
 RESOLVE 
Revogar a partir de 03/11/2014, o item da portaria nº 79347/2013, que nomeou a ser-
vidora BRIGINA KEMP - matricula nº 103386-7, para exercer o Cargo em Comissão 
de Diretor de Departamento, alterado para Assessor Especial pela Lei Complementar 
64/2014, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Nomear a partir de 03/11/2014, a servidora BRIGINA KEMP - matricula nº 103386-
7, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor de Departamento, junto a Secretaria 
Municipal de Saúde.
Revogar a partir de 03/11/2014, o item da portaria nº 78962/2013, que nomeou o servi-
dor DOMIS VIEIRA LOPES, matrícula nº 87687-9, para exercer o cargo em comissão 
de Diretor de Departamento, alterado para Assessor Especial pela Lei Complementar 
64/2014, junto à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.
Nomear a partir de 03/11/2014, o servidor DOMIS VIEIRA LOPES, matrícula nº 
87687-9, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento, junto à Se-
cretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.
Nomear a partir de 03/11/2014, o senhor FLÁVIO NADRUZ NOVAES, RG nº 
3.952.414-0, para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial, junto à Secreta-
ria Municipal de Saúde.

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 COMUNICADO DA COMISSÃO ELEITORAL AOS 
MÉDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CAMPINAS   
 Em virtude do número insufi ciente de candidatos inscritos, estamos prorrogando o 
prazo de inscrições para até 07 de Novembro de 2014 e consequentemente a data das 
eleições para os dias 27 e 28 de Novembro de 2014 nos mesmos horários e locais 
difundidos no Edital de Convocação para a Eleição da Comissão de Ética Médica da 
Secretaria Municipal de Saúde.
 

 Campinas, 24 de outubro de 2014 
 COMISSÃO ELEITORAL   

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

  PROTOCOLO: 14/07/04808 PAS 
INTERESSADO: AEROTRIO ALIMENTOS LTDA - ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 14/07/04535 PAS 
INTERESSADO: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES
  
 PROTOCOLO: 14/07/04534 PAS 
INTERESSADO: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
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ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES
  
 PROTOCOLO: 14/07/01529 PAS 
INTERESSADO: STARBUCKS BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL PARA NORMAN HILLARY BAINES, CPF/
MF: 695.111.017-49
DEFERIDO 
  
 PROTOCOLO: 14/07/01527 PAS 
INTERESSADO: STARBUCKS BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL PARA NORMAN HILLARY BAINES, CPF/
MF: 695.111.017-49
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 14/07/04926 PAS 
INTERESSADO: AWL PERFORMANCE HUMANA LTDA ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INS-
TALAÇÕES E ATIVIDADES

 PROTOCOLO: 14/07/03874 PAS 
INTERESSADO: CHURRASCARIA TURCATTO LTDA ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO 
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 MARIA HELENA C. R. PASSOS 

 Coordenadora VIGILÂNCIA DE ALIMENTOS 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 03 DE NOVEMBRO DE 2014 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2014/10/21.073 -  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 207/2014 -  Objeto:  Registro de Preços de me-
dicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais.Diante dos elementos constantes 
no presente processo administrativos e do disposto no Art. 8º Inciso V do Decreto 
Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 71.403,06  (Setenta e um 
mil, quatrocentos e três reais e seis centavos) a favor das empresas abaixo relacionadas 
nos valores indicados:
-  CM HOSPITALAR LTDA.,  no valor total  de R$ 2.160,80  (Dois mil, cento e ses-
senta reais e oitenta centavos), para o fornecimento dos lotes 01, 02, 12, 37 e 45, Ata 
Registro de Preços nº 362/2014;
-  A.L.B. DA FONSECA - EPP,  no valor total  de R$ 420,00  (Quatrocentos e vinte 
reais), para o fornecimento do lote 21, Ata Registro de Preços nº 363/2014;
-  PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S/A,  no valor total 
de  R$ 40.214,46  (Quarenta mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), 
para o fornecimento do lote 04, Ata Registro de Preços nº 364/2014;
-  INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA,  no valor total de  R$ 456,48  (Quatrocentos 
e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), para o fornecimento do lote 47, Ata 
Registro de Preços nº 365/2014;
-  AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,  no valor total de  R$ 
283,56  (Duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), para o forneci-
mento do lote 09, Ata Registro de Preços nº 366/2014;
-  DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDE-
RAL LTDA - EPP,  no valor total de  R$ 1.306,20  (Hum mil, trezentos e seis reais e 
vinte centavos), para o fornecimento do lote 43, Ata Registro de Preços nº 367/2014;
-  HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  no valor 
total de  R$ 1.939,80  (Hum mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), 
para o fornecimento dos lotes 16 e 50, Ata Registro de Preços nº 368/2014;
-  DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA.,  no valor total de  R$ 865,25  (Oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco 
centavos), para o fornecimento dos lotes 27 e 42, Ata Registro de Preços nº 370/2014;
-  ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ON-
COLÓGICOS LTDA.  no valor total de  R$ 23.609,39  (Vinte e três mil, seiscentos e 
nove reais e trinta e nove centavos), para o fornecimento do lote 33, Ata Registro de 
Preços nº 371/2014;
-  HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.  no valor total de  R$ 147,12  (Cento e quarenta e sete reais e doze centavos), 
para o fornecimento do lote 44, Ata Registro de Preços nº 372/2014;
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETARIO DE SAÚDE 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2013/10/1.931 -  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 174/2013 -  Objeto:  Registro de Preços de mate-
riais de laboratório a serem utilizados pelo Laboratório Municipal e pela rede Básica 
de Saúde.Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do 
disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a des-
pesa total de  R$ 5.741,48  (Cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e 
oito centavos) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA.,  no valor total de  R$ 
1.067,48  (Hum mil e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), para fornecimen-
to dos lotes 5, 17 e 20, Ata Registro de Preços n° 357/2013;
 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.,  no valor total 
de  R$ 4292,00  (Quatro mil, duzentos e noventa e dois reais), para fornecimento do 
lote 36, Ata Registro de Preços n° 359/2013; e
 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA  no valor total de  R$ 
382,00  (Trezentos e oitenta e dois reais), para fornecimento do lote 29, Ata Registro 
de Preços n° 362/2013.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETARIO DE SAÚDE 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 23 DE OUTUBRO DE 2014 

 DESPACHO 
 Protocolado n.º 10/10/24.585 PG 
Interessada: Secretaria Municipal de Saúde
À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres de fl s. 
582 a 589, 590 a 591, 596 a 597, 603/verso e 604 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
que indicam a ausência de impedimentos legais, bem como das providências já adota-

das por esta Pasta, AUTORIZO: 
O aditamento do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa H. 
Print Reprografi a e Automação de Escritórios Ltda., que tem por objeto o fornecimen-
to de solução de execução, controle e gerenciamento de impressão em preto e branco, 
com suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e serviços 
correlatos, compreendendo a locação de equipamentos, cessão de softwares de con-
trole e fornecimento de materiais consumíveis, no percentual de 5% (cinco por cento) 
do quantitativo, para atendimento das novas unidades do CS San Martin e unidades 
descentralizadas das VISAS, conforme planilhas de fl s. 534 a 535, bem como a sua 
prorrogação, pelo período de mais 12 (doze) meses, a partir de 25/10/14, na forma 
indicada e justifi cada às fl s. 576 a 581;
A despesa decorrente, no valor total já aditado e reajustado de R$ 607.118,40 (Seis-
centos e sete mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos);
Publique-se;
Posteriormente, à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ, para a 
formalização do Termo Contratual próprio, ocasião em que deverá ser efetivada a 
renovação e acréscimo da garantia vencida, e após, retornem os autos a esta SMS para 
as demais anotações, providências e acompanhamento.
 

 Campinas, 23 de outubro de 2014 
 DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
  

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE COMUNICA: 

 PROTOCOLO: 2014/40/02207 PL
INTERESSADO: CARMEM CYNIRA PERES VILELA CARVALHO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03990 PAS
INTERESSADO: L. G. FERREIRA OPTICA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/04047 PAS
INTERESSADO: ÓPTICA KENJI LTDA - ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/02367 PAS
INTERESSADO: DROGARIA IGUATEMI LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/0701192 PAS
INTERESSADO: CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA S/S LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/02814 PAS
INTERESSADO: JORGE FELIX ADIB
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/40/02395 PL
INTERESSADO: MARIA IZABEL ROMANI LAVIO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/40/02397 PL
INTERESSADO: ADRIANA CARMONA DE ALCÂNTARA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/40/02393 PL
INTERESSADO: SAMIRA LOPES ALMEIDA OCANHA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/40/02394 PL
INTERESSADO: DANIELA PRATA TACCHELLI
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/40/02396 PL
INTERESSADO: KLEBER BASSO FERRARESCO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/40/01789 PL
INTERESSADO: RADIOLOGIA CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2013/07/02928 PAS
INTERESSADO: MILO ASSIRATI
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/40/02330 PL
INTERESSADO: INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA
ASSUNTO: RECURSO
DEFERIDO MAIS 30(TRINTA) DIAS DE PRAZO PARA ADEQUAÇÕES

PROTOCOLO: 2014/40/02399 PL
INTERESSADO: INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA
ASSUNTO: RECURSO
DEFERIDO MAIS 30(TRINTA) DIAS DE PRAZO PARA ADEQUAÇÕES

PROTOCOLO: 2014/40/02400 PL
INTERESSADO: INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA
ASSUNTO: RECURSO
DEFERIDO MAIS 30(TRINTA) DIAS DE PRAZO PARA ADEQUAÇÕES

PROTOCOLO: 2014/40/02401 PL
INTERESSADO: INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA
ASSUNTO: RECURSO
DEFERIDO MAIS 30(TRINTA) DIAS DE PRAZO PARA ADEQUAÇÕES

PROTOCOLO: 2014/40/02402 PL
INTERESSADO: INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA
ASSUNTO: RECURSO
DEFERIDO MAIS 30(TRINTA) DIAS DE PRAZO PARA ADEQUAÇÕES

PROTOCOLO: 2014/07/04106 PAS
INTERESSADO: JULIO CESAR TONETTI CARDOSO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
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DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/04975 PAS
INTERESSADO: SOCORRO GERUSIA GONÇALVES LENZ CESAR
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/04196 PAS
INTERESSADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/04237 PAS
INTERESSADO: RAIA DROGASIL S/A
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE JACQUELINE PAES RODRIGUES, CRF 
Nº29228
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03178 PAS
INTERESSADO: CETRO - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA, REABILITAÇÃO E ORTOPEDIA LTDA - EPP
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03769 PAS
INTERESSADO: DEBORA GALDELMAN ZOGBI COSTA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/40/02310 PL
INTERESSADO: INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA
ASSUNTO: RECURSO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/40/2305 PL
INTERESSADO: INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA
ASSUNTO: RECURSO
DEFERIDO MAIS 30(TRINTA) DIAS DE PRAZO PARA ADEQUAÇÕES

PROTOCOLO: 2014/40/01691 PL
INTERESSADO: MAURICIO TORQUATO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/02773 PAS
INTERESSADO: CLÍNICA ODONTOLÓGICA BOM TEMPO LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/03332 PAS
INTERESSADO: NEXXUS FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE LUZIA HELENA POSTALI ALBANESE, CREFITO Nº8265-F
DEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/40/01333 PL
INTERESSADO: MARCIO E MARIA MATTOS DROGARIA LTDA - ME
ASSUNTO: INUTILIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO
INDEFERIDO 

PROTOCOLO: 2014/07/04804 PAS
INTERESSADO: ANGIOMEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

PROTOCOLO: 2014/07/04113 PAS
INTERESSADO: RUY MADSEN BARBOSA NETO
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO 
 

 ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES 
 COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
 Eleição Conselho Local de Saúde do Centro de Saúde Jardim Aurélia 

  COMUNICADO 
O Conselho Municipal de Saúde comunica que o Centro de Saúde Jardim Aurélia, 
realizará a eleição de seu  Conselho Local de Saúde  no dia 08 de novembro de 2014, 
das 9:00h às 11:00h, na Av. Licínia Teixeira de Souza, 331, Vila Proost de Souza - 
Campinas - SP. 

 PAULO ANDRÉ SAWAZKI 
 SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 

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

 PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR   
 Protocolado: 2014/10/55328 PG
Interessado: Bastos, Anderson Constantino
Assunto: Pedido de Certidão
Solicita o interessado, a expedição de certidão de inteiro teor do protocolado nº 
2014/10/55328 PG. 
Considerando que o disposto no inciso XXXIV do Artigo 5º da Constituição Federal 
de 1988, assegura o direito de obter certidões nas repartições públicas para defesa de 
direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. 
Considerando, em especial, o que preceitua o Decreto Municipal nº 18.050/2013. 
O Inspetor Superintendente Geral Comandante da Guarda Municipal de Campinas, 
no uso de suas atribuições legais, defere o pedido de certidão, requerido através do 
protocolado em epígrafe, por estar em consonância com a legislação vigente, que re-
gulamenta o tema. 
O interessado supra qualifi cado, deverá retirar a certidão requerida junto à Coorde-
nadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito, nos termos do Artigo 9º do 
referido Decreto Municipal. 
 

 Campinas, 27 de outubro de 2014 
 EDSON RIZZO 

 Inspetor Superintendente Geral Comandante da Guarda Municipal de Campinas 
  

 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO   
 
Protocolado nº 11/10/32.185 PG
Interessada: Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos da Segurança 
Pública
Despacho:

À vista das informações existentes neste protocolado e dos pareceres da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos de fl s. 489 a 493,497 a 499 e 500,que indicam a ausência de 
impedimentos legais, AUTORIZO:
1.A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa 
Luzia dos Santos Nunes - ME, que tem por objeto a prestação de serviço de manuten-
ção elétrica corretiva em veículos leves e pesados do 7º Grupamento de Bombeiros, 
com fornecimento de peças e acessórios originais, pelo período de 12(doze)meses, a 
partir de 02/11/14.
2.A despesa decorrente, no valor total de R$ 159.421,50 (Cento e cinquenta e nove 
mil, quatrocentos e vinte um real e cinquenta centavos),conforme indicado e justifi ca-
do por esta Pasta gestora ás fl s.480 a 482.
3.Publique -se
4. Á Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajuste/DAJ, para formalização do 
Termo Contratual próprio, ocasião em que deverá ser inserida naquele termo cláusula 
expressa da necessidade de juntada aos autos de copia do Termo de Convênio celebra-
do entre o Município e o Governo do Estado de São Paulo.no prazo de 90(noventa) 
dias, contados da data de assinatura da prorrogação, e após retornem os autos a esta 
Secretaria para as demais providencias e acompanhamento. 
 

 Campinas, 30 de outubro de 2014 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA  

 PORTARIA 08/2014 - GS/SMCASP DE 03/11/2014 
 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DA ACADEMIA DA 

GMC PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO CURSO CLASSE DISTINTA 
  CONSIDERANDO  o que preceitua o item 2.1 do Edital 02/2014 que trata do Curso 
Específi co para Progressão Vertical da Guarda Municipal; 
 CONSIDERANDO  o disposto no Artigo 20 da Lei 12.986/2007; 
 CONSIDERANDO  a necessidade de medidas específi cas relacionadas ao citado Curso. 
O Sr. Luiz Augusto Baggio, Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de 
Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, 
 DESIGNA 
A Comissão da Academia da Guarda Municipal de Campinas, responsável pela análise 
da documentação exigida para a segunda fase do curso de progressão para GM Classe 
Distinta, será composta pelos membros a seguir elencados. 

NOME CARGO
EDSON RIZZO COMANDANTE DA GMC

LUIZ AUGUSTO BAGGIO SECRETÁRIO MUNICIPAL SMCASP
MÁRCIO FRIZARIN SUBCOMANDANTE DA GMC

ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR CORREGEDOR DA GMC
VANDERLEI TRABUCO DIRETOR DA ACADEMIA DA GMC

 PUBLIQUE-SE   

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 
MURO E/OU ALAMBRADO 

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

COMPROMISSÁRIO
“CÓD. CARTOGRÁ-

FICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“GUAVIRA LOTEA-
MENTO LTDA” 3341.44.20.0058.00000 24973

“JARDIM SANTA 
ROSA” 52 2014/156/4425

“LUIZ RODRIGUES” 3431.63.10.0221.01001 24489
“JD NOVO CAM-

POS ELISEOS” 6-A 2014/156/3811
 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ELVINA PALHARES GON-
CALVES DA SILVA” 3324.11.99.0607.01001 23953 “PQ FAZENDINHA” 23 2014/156/2501

“LUIZ PINTO” 3441.43.27.0067.01001 25089 “JARDIM NOVA 
EUROPA” 23 2014/156/4297

 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“GUAVIRA LOTEAMENTO 
LTDA” 3341.44.20.0058.00000 24972 “JARDIM SANTA 

ROSA” 52 2014/156/4425

“LUIZ PINTO” 3441.43.27.0067.01001 25088 “JARDIM NOVA 
EUROPA” 23 2014/156/4297

“RICARDO POMPEO DE 
CAMARGO VENDITTI” 3432.32.00.0101.00000 25026 “JARDIM DOM 

VIEIRA” 20 2014/156/3586

 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DO 
PASSEIO 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO”

NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ALBERTO FELIX GUIL-
LEN LISBOA” 3252.61.51.0323.01001 24691 “JD SANTA GENEBRA 

1ª GLEBA” 8 2014/156/429

“GUAVIRA LOTEAMEN-
TO LTDA” 3341.44.20.0058.00000 24974 “JARDIM SANTA 

ROSA” 52 2014/156/4425

“LUIZ RODRIGUES” 3431.63.10.0221.01001 24488 “JD NOVO CAMPOS 
ELISEOS” 6-A 2014/156/3811

 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

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

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” NOTIFICA-
ÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“VOILEIR APARECIDA 
MARTINS FIDA” 3263.52.62.0136.01001 25034 “VILA NOGUEIRA” 7 2014/156/612

 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
CONSTRUÇÃO DE MURO E/OU ALAMBRADO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“JOAO FREDERICO KRAET-
ZER JUNIOR” 3441.53.27.0402.01001 11336 “VILA CARLITO 

(VL MARIETA)” 4 2014/156/3899

 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA - LIMPEZA 
DE PASSEIO 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ANTONIO WILSON 
SARAIVA LIMA” 3443.32.09.0041.00000 11570 “VILA GEORGINA 

CONTINUACAO” 14 2014/156/775

“ERNANE DANIEL 
RAMOS” 3434.43.97.0444.01001 11459 “JARDIM DAS BAN-

DEIRAS” 16 2013/156/3162

“RENATO PERTILLE” 3412.34.75.0013.01001 11422 “JD NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA” 3 2014/156/1718

 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA DE 
TERRENO 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“CLIMERIO DOS SAN-
TOS VIEIRA” 3232.62.77.0312.00000 11364 “CIDADE UNIVERSITARIA 

CAMPINEIRA” 24 2014/156/3735

“EMILIO NALESSO” 3441.44.26.0100.00000 11372 “JARDIM NOVA EUROPA” 8 2013/156/4186

“ESPOLIO DE 
ARMANDO PIRES DE 

OLIVEIRA”
3443.22.35.0012.00000 11562 “JARDIM DOS OLIVEIRAS - 

3ª PARTE” 22 2013/156/826

“ISAURA TARELHO 
FIDALGO” 3441.52.51.0648.00000 11561 “VILA GEORGINA” 47 2014/156/9

“MARIA DE FATIMA 
RODRIGUES” 3341.63.47.0035.00000 11502 “CIDADE SATELITE IRIS” 4-SUB 2013/156/5064

“REGINALDO GONCAL-
VES DIAS” 3442.41.19.0165.00000 10562 “JD SANTA EUDOXIA” 5 2014/156/1830

“RENATO PERTILLE” 3412.34.75.0013.01001 11283 “JD NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA” 3 2014/156/1718

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE - 
LIMPEZA DE TERRENO 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“REGINALDO GONCALVES 
DIAS” 3442.41.19.0175.00000 11098 “JARDIM SANTA 

EUDOXIA” 4 2014/156/1831

 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA PAVIMENTAR 
O PASSEIO 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“JOAO FREDERICO 
KRAETZER JUNIOR” 3441.53.27.0402.01001 11131 “VILA CARLITO (VL 

MARIETA)” 4 2014/156/3899

 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REMOÇÃO 
DE VEGETAÇÃO COROA DE CRISTO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos edifi cados ou não, localizados 
neste município, abaixo relacionados, não atenderam as notifi cações para remoção 
de Coroa de Cristo nos respectivos prazos legais, vem pelo presente edital notifi cá-
-los dos autos de infração e multa, lavrados conforme Lei 12.350 de 06 de setembro 
de 2005. É facultado aos proprietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias a contar da presente data, sob pena do lançamento do valor 
não quitado em dívida ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“RITA MIZOLA 
PIROTELLO” 3232.24.90.0001.01001 10975 “CIDADE UNIVERSITARIA 

CAMPINEIRA” 1 2013/156/3979

 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DE 
MURO E/OU ALAMBRADO (REINCIDENTE) 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para reparo do muro e/ou alambrado dos terrenos abaixo 
relacionados nos respectivos prazos legais, vem por meio deste Edital, notifi cá-los 
dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/2002. É facultado aos 
proprietários/possuidores a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 
08 (oito) dias a contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado 
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em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial
COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“REGINALDO GONCALVES 
DIAS” 3442.41.19.0175.00000 11099 “JARDIM SANTA 

EUDOXIA” 4 2014/156/1831

 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DO 
PASSEIO 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ANTONIO FRANCISCO N G 
RODRIGUES” 3414.32.50.0290.01001 11451 “VILA SANTIAGO” 7 2014/156/1062

“EDIFICIO J. S. CARDOSO” 3423.11.28.0026.01001 10944 CENTRO 3 2013/156/5120

“ERNANE DANIEL RAMOS” 3434.43.97.0444.01001 11461 “JARDIM DAS BAN-
DEIRAS” 16 2013/156/3162

 

 Campinas, 29 de outubro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA UTILIZAÇÃO 
DE QUEIMADA PARA LIMPEZA 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos no uso de suas atribuições e tendo 
constatado que os proprietários/possuidores de terrenos neste município, utilizaram 
de queimada nos lotes abaixo relacionados, vem pelo presente edital notifi cá-los dos 
Autos de Infração e Multa conforme Lei 11.455/2002. É facultado aos proprietários 
a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da 
presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em dívida ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ANTONIO WILSON 
SARAIVA LIMA” 3443.32.09.0041.00000 11591 “VILA GEORGINA 

CONTINUACAO” 14 2014/156/4214

 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE - 
LIMPEZA DE TERRENO 

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

 COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“FLOGO ADMINISTRACAO 
DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 

LTDA”
4311.52.58.0610.00000 11565 “JARDIM CONCEICAO - 

SOUSAS” 15 2013/156/4331

 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA DE 
TERRENO 

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

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES 
DA SILVA PRADO” 3461.22.70.0240.00000 11605 “PARQUE JAMBEIRO 

1ª PARTE” 6 2013/156/181

 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-
DÃO DE INTEIRO TEOR, PROT.01/69013.
 PROT.14/10/55822 JOSE A COLUCCINI FRANCISCO 
 DEFERIDOS
 PROT.14/11/17204 LUIZ E R DA SILVA - PROT.14/11/18893 ANTONIO C S DE SOUZA - PROT.14/11/14659 
SERGIO O VIEIRA - PROT.14/11/17504 RUBENS R DOS REIS - PROT.14/11/18251 JOSE G LOBO 
- PROT.14/11/18412 FLORISVALDO R ROCHA - PROT.14/11/3088 ANTONIO K A YAMADA - 
PROT.14/11/5168 TATIANE C VIGIARELLI - PROT.14/11/17416 JOSE A BUCIOLI - PROT.08/11/17392 COE-

DIF COM. E EDIFICAÇÕES LTDA - PROT.14/11/12581 LADEMIR ZANGIROLAMI 
 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.14/11/15747 MARCOS R BUZANO - PROT.14/11/15860 SEBASTIÃO J BATISTA
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.14/11/17331 RODRIGO DE O MARACCINI - PROT.14/11/17297 CLEIDIANE E DE S MACE-
DO - PROT.14/11/17159 VANESSA N SPINDOLA - PROT.14/11/14086 RICARDO E SILVA MELO - 
PROT.14/11/9808 LUCIANO A DOS SANTOS - PROT.14/11/11242 LILIAN K CAMPOS - PROT.14/11/13504 
ELIANE M S LOBATO - PROT.14/11/15749 ALBINO ROSA - PROT.14/11/15742 MARCIA M CAMPOS 
- PROT.14/11/6310 ENIO L NUCCI - PROT.14/11/9524 CRISTINA P PERA - PROT.14/11/7933 NIVIA V G 
ABREU - PROT.14/11/13564 SILVIA AP. MODA - PROT.14/11/13742 PAULO R MADUREIRA 
 COMPAREÇA O INTERESSADO, SITO À AV ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE DE ATENDI-
MENTO PARA TOMAR CIENCIA.
PRAZO DE 30 DIAS
 PROT.13/11/10752 PARAISO DOS PESCADORES COM ART CAÇA E PESCA - AIM 24496
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 ARQTª ANA LUCIA TONON 

 DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  INDEFERIDOS
 PROT.13/11/13123 M P FERRAZ E CIA LTDA - PROT.14/11/13157 ACTUS ACADEMIA DE GINASTICA 
LTDA 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
 PROT.14/11/2677 PANAMBY EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.14/11/12874 DANIELA 
K SIMÃO DE FREITAS - PROT.14/11/11167 MARCIA DE M ZAGO RODRIGUES - PROT.13/10/49941 
CONFORTO REDE COM. DE COLCHÕES - PROT.14/11/8353 G H PRETEROTTI USINAGEM LTDA - 
PROT.14/11/16270 ESPECIALISTA FARMA COM MEDICAMENTOS EIRELI - PROT.14/11/18554 ESCOLA 
DE ED. INF. E FUNDAMENTAL GERAÇÃO LTDA - PROT.14/11/17737 ZILMA SANTANA
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 PARECERES APROVADOS NA 152A REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO COMDEMA EM 29/10/2014   

  1. Protocolo 2014/10/30702  de interesse da  Arsenal Administradora de Bens Ltda 
 onde solicita emissão de ETM para projeto de movimentação de terra na APA de Sou-
zas e Joaquim Egidio. O licenciamento será analisado pela CETESB. O volume de 
terra a ser movimentado é de 48.970,6 m3 e o de aterro de 11.444,9 m3 em obra de 
barragem. O empreendimento localiza-se na MZ-1, sub-bacia do rio Atibaia.
A obra foi inicialmente embargada pela CETESB, por estar sem as devidas autoriza-
ções, mesmo depois de autorizadas pelo antigo DPRN. O empreendedor declara que 
as obras são urgentes, mas segundo a SMA as obras são para irrigação e lazer. Em ofí-
cio ao CONGEAPA em 04 de janeiro de 2012 o empreendedor apresenta proposta de 
regularização da área através da apresentação de projeto de refl orestamento. Segundo 
o PTA 41/2014-SG a SVDS entende ser necessária a execucução de obra preventiva 
e lista quatro pontos: a) não avaliação de aspectos construtivos; b) inexisatência de 
EIA-Rima ou laudo de fauna; c) inexistência de documentação técnica do projeto; d) 
o DAEE não efetuou cadastro junto ao Sistema Nacional de Informações sobre Segu-
rança de Barragens. Finalmente à p. 35 a SVDS emitiu Termo de Indeferimento para o 
pedido de ETM para a movimentação de solo que é de responsabilidade da CETESB. 
Pelo ofício 398/2014-GS/SVDS é comunicado o termo de indeferimento.
 Frente ao acima exposto e pela leitura do protocolado esta Comissão de Aná-
lise de Território e Gestão de Recursos emite seu parecer negativo à concessão 
de qualquer tipo de licenciamento ambiental e endossa o indeferimento exarado 
pela SVDS. Solicitamos outrossim que o CONGEAPA seja ouvido e que a PMC 
efetue fiscalização na área para constatar se há irregularidades. O presente pa-
recer segue para ser apresentado na reunião plena do COMDEMA. Campinas, 
19 de outubro de 2014. 
 2. Protocolo 2013/10/59786  de interesse da  SANASA  onde solicita LP para a rever-
são dos esgotos da região do Alphaville Campinas para a ETE Anhumas com interven-
ção de corte de árvores isoladas em APP. 
Segundo o empreendedor a atual ETE está saturada e seria inviável sua ampliação, 
assim propõem a adaptação de duas Estações Elevatórias que através de Linhas de 
Recalque ligaria o atual sistema à Linha Tronco. 
O fi nanciamento é federal através do PAC abrangendo diversas obras da SANASA 
em Campinas.
Esta Comissão de Análise de Território e Gestão de Recursos do COMDEMA já este-
ve no local por conta de um outro protocolado de interesse do Alphaville. 
Parece que estamos diante de um crasso exemplo de falta de planejamento onde se au-
toriza um empreendimento de grande porte dependente de uma ETE subdimensionada 
para operação à médio prazo. 
A primeira questão que nos ocorre é qual a destinação que o esgoto está tendo nesse 
instante e que passivo ambiental está sendo criado? Se por um lado não temos restri-
ção técnica quanto à validade da obra por outro cabe alertar a sociedade para mais um 
exemplo de expansão urbana insustentável ocorrendo em nossa cidade. 
Frente ao acima exposto e levando em conta que não apenas o Condomínio Alphaville 
será atendido pela obra, mas todo seu entorno, esta Comissão de Análise de Territó-
rio e Gestão de Recursos do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, 
endossa tais procedimentos e assim emitimos nosso parecer favorável à emissão de 
LP desde que cumprida a legislação vigente e o replantio de indivíduos arbóreos es-
tipulado pela SVDS. 
Solicitamos outrossim que o COMDEMA ofi cie a SANASA solicitando informações 
sobre a situação atual dos esgotos da região do entorno do empreendimento Alphaville 
que não está sendo tratado pela ETE existente, bem como a declaração da SANASA 
de que a estação Anhumas está apta a receber tal esgoto sem entrar em colapso a curto 
prazo. O presente parecer segue para discussão no pleno do COMDEMA. Campinas, 
15 de outubro de 2014.
Classifi cação do Parecer (ver ANEXO):  1 -   SIM  . 

 3. Protocolo 2013/10/53037  de interesse de  Steinberg Halifax Incorporações Imo-
biliárias - SPE Ltda.  onde pede emissão de  LP/LI  para construção Habitacional 
Multifamiliar Vertical tipo HMV-1, localizada na Rua João Teodoro, lote 1 Quarteirão 
01 - Vila Saturnia - MZ 4.
1. Convém esclarecer que este protocolado constou da listagem enviada ao COMDE-
MA em 25 de abril passado porém não foi incluído nos processos encaminhados pela 
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SVDS à Comissão de Análise de Território por ainda não conter na ocasião o PTA do 
Anexo III. Desta forma, o protocolo não chegou a ser apreciado pela Comissão antes 
da concessão da LP já agora emitida pela SVDS em 03 de junho passado. 
2. Retorna agora para apreciação a respeito da solicitação de emissão de Licença de 
Instalação.
3. Feito este esclarecimento, informamos:
a) Trata-se de construção de habitação multifamiliar vertical em terreno de 2.501,81 
m2, com área construída de 5.863,07m2;
b) O projeto é de uma torre com 10 pavimentos, um térreo e um subsolo contendo 
60 unidades habitacionais com 120 dormitórios e 120 banheiros para uma população 
estimada de 180 moradores;
c) o projeto de drenagem informa que a área permeável será de 325,24 m2 ou seja 13% 
da área do terreno;
d) o sistema de drenagem de águas pluviais contará com caixa de retenção de 19,60 
m3 de capacidade conectada à rede pública;
e) a terraplenagem a ser realizada informa volume de corte de 3.402,08 m3;
f) o PTA 063/2014-I feito pelo anexo I da SVDS, defi ne, dentre outras, as seguintes 
exigências técnicas como condicionantes da concessão da licença de instalação:
§ aprovar estudo de tráfego junto à EMDEC e, havendo adequações necessárias, será 
preciso fi rmar termo de compromisso ambiental - TCA, com a municipalidade;
§ fi rmar junto à SVDS termo de compromisso ambiental - TCA, a ser elaborado pe-
los técnicos do anexo III, com as devidas compensações ambientais que se julguem 
necessárias;
§ plantio compensatório em área a ser determinada pela SVDS referente à supressão 
de indivíduos arbóreos;
§ apresentar projeto paisagístico no empreendimento contemplando o plantio de espé-
cies arbóreas nativas regionais para compensar a criação de “ilhas de calor” conforme 
resolução SMA 031/2009; 
§ apresentar projeto para execução de plantio de espécies arbóreas nativas regionais 
para arborização urbana de acordo com o GAUC, contemplando plantio no passeio 
público;
g) em relação ao PTA 156/14-III (anexo III) temos a ressaltar:
§ o empreendedor informou às fl s. 14 do laudo de caracterização de vegetação do 
protocolado, não haver árvores isoladas no lote; 
§ porém, em vistoria realizada pela SVDS em 17 de junho passado, foi constatada 
a existência de 4 indivíduos arbóreos na área interna do terreno e 3 na calçada ou 
passeio público;
§ diante desta situação foi lavrado auto de infração e aplicada multa ao empreendi-
mento;
§ retifi cado o laudo, passou a constar a informação da existência daqueles indivíduos 
arbóreos internos (objeto de solicitação de supressão) e preservação dos 3 do passeio 
público;
§ a supressão dos 4 indivíduos arbóreos exóticos será compensada por meio do plantio 
de 60 mudas de árvores nativas regionais compromisso a ser formalizado pela assi-
natura de TCA;
h) com relação à área de permeabilidade do solo a ser mantida no empreendimento, 
o Dec. Municipal 16.974/2010 determina em seu art. 9º, inciso I, que seja reservado 
20% da área total do terreno ou 20% da área total a ser construída (o que resultar o 
maior valor); como a área total a construir é de 5.863,87 m2, portanto maior do que 
a área do terreno, a área permeável a ser reservada é de 20% deste valor, ou seja 
1.172,77 m2; a ser revegetada por meio do plantio de 196 mudas de árvores nativas 
regionais em área a ser pactuada junto ao BAV da SVDS;
i) a compensação de que trata o mesmo decreto prevê, como alternativa, a implantação 
de projeto de ajardinamento interno no empreendimento, em área no montante 351,83 
m2; para tanto deverá apresentar projeto de arborização interna com o plantio de espé-
cies arbóreas nativas regionais junto ao BAV-SVDS;
j) se o empreendedor optar pelo plantio de 60 mudas de espécies arbóreas pela supres-
são autorizada e mais 196 mudas pela área permeável, o total de mudas a serem objeto 
de plantio em 1.532,72 m2 será de 255 unidades em área a ser solicitada junto ao BAV-
-SVDS que defi nirá, ainda, prazo e data para apresentação de recuperação ambiental e 
execução desta recuperação na emissão do TAPRA/BAV;
k) o projeto de arborização do passeio público deverá ser aprovado pelo DPJ;
l) deverão ser apresentados à SVDS relatórios fotográfi cos até o último dia dos meses 
de outubro, dezembro, fevereiro, abril e julho ao longo dos próximos 24 meses após o 
plantio, para acompanhamento do desenvolvimento e manutenção das mudas;
m) as mudas a serem selecionadas conforme resolução 32/2014 deverão ser unica-
mente de espécies de origem nativa regional, conforme lista ofi cial do Instituto de 
Botânica de São Paulo (IBOT) divulgada em seu portal eletrônico;
n) Pedido de informações complementares a SANASA a respeito das infraestruturas 
de saneamento básico que darão suporte ao referido empreendimento imobiliário.
 CONCLUSÕES: 
1 - esta solicitação para emissão de Licença Ambiental tem, na nossa interpretação, ví-
cio por informação incorreta, em razão de ter sido omitida a informação da existência 
de indivíduos arbóreos internos que precisariam ser suprimidos;
2 - esta Comissão está de acordo com a emissão da LP - aliás já emitida - e da LI desde 
que sejam atendidas pelo empreendedor as exigências técnicas do PTA 063/2014-I e 
os itens deste parecer e as observações e exigências técnicas do PTA 156/14-III dos 
itens deste parecer. 
3 - Esta comissão dá preferência, em princípio, a compensação ambiental por meio 
de plantio de espécies arbóreas em detrimento a exclusivamente implantação de 
equipamentos sociais de esporte e lazer, ainda que amparada pelo Dec. Municipal 
17.724/2012 (art. 3º, IV), independentemente de seu objetivo social. 
Mesmo que respeitada a equivalência de custos envolvidos, uma vez que tal provi-
dência confi guraria artifício do qual se lançaria mão para não ser realizado o plantio 
estabelecido na condicionante, única compensação possível para reduzir o atual pas-
sivo ambiental do município. 
Classifi cação do Parecer (ver ANEXO):  2 -   CONDICIONANTES  . 

 4. Protocolo 2011/10/06070  de interesse de T apiriri Empreendimentos S/A  onde 
pede emissão de  ETM  para arruamento e loteamento, localizado na Gleba 20, entre 
as propriedades do Otávio Filho, José Peres, antigo sitio Fannys, atual Loteamento 
Xangrilá, Fazenda Ponte Alta e SP-340 - Rodovia Adhemar de Barros km 119, Mz-8.
Características do empreendimento: Trata-se de loteamento de área de gleba 20 quar-
teirão 30008 entre as propriedades de Otávio Pinho Filho, José Telles de Oliveira, 
antigo sítio Fanny, atual loteamento Shangrilá, Fazenda Ponte Alta e SP-340 Rodovia 
Adhemar de Barros, km 119, provável denominação Residencial Terras de São Fran-
cisco. 
O loteamento totaliza área de 946.404,29 m2 a ser dividida em 733 unidades de lotes, 
sendo 709 lotes residenciais e 33 lotes comerciais/serviços.

Existem no imóvel  210.783,17  m2 de área de preservação permanente ( APP ) com 4 
nascentes, 2 barramentos que formam lagos, além de cursos d´água e áreas brejosas.
Com relação ao protocolado foram elaborados os seguintes PTA’s. 
Pelo anexo I o PTA é o 115/2014-I com 13 páginas abordando os aspectos relaciona-
dos a: 
características do empreendimento e entorno, 
caracterização ambiental, 
sistema de abastecimento de água, 
sistema de esgotamento sanitário, 
sistema de drenagem de águas pluviais, 
áreas de preservação permanente, 
terraplenagem,defi nição de abrangência de impactos ambientais, área de intervenção, 
área de infl uência direta, área de infl uência indireta, principais impactos ambientais e 
medidas mitigadoras e compensatórias, geração de fl uídos, geração de particulados e 
emissão de poluentes atmosféricos, alteração da qualidade de águas, assoreamento de 
curso de água, aumento de tráfego de veículos, recomendações técnicas e  conclusão.  
Antes de mais nada esta Comissão ressalta que:
A etapa inicial da execução da terraplanagem inclui a limpeza do terreno para a re-
moção da vegetação vem como a camada superfi cial do solo orgânico existente na 
Gleba como um todo, esta operação envolverá 623.482,71 m3 de corte e 458.105,39 
m3 de aterro, o excedente de 165.377,32m3 de terra será destinado á revitalização 
estabilização e controle do solo. Fica evidente que esta movimentação acarretará o 
aniquilamento de qualquer tipo de espécies que componham um micro sistema no 
solo, sejam animais ou vegetais.
Com relação ao PTA desejamos  ressaltar que não estamos de acordo com o dispos-
to no que se refere à definição de abrangência de impactos ambientais.  
A defi nição da área de infl uência direta (AID) como “ tendo um raio de 3.000 m a 
partir do epicentro da área de intervenção e a defi nição da área de infl uência indireta 
(AII) como área que abrange um raio de 6.000 m a partir do centro da área de inter-
venção”  contém aparentes equívocos. 
O conceito de área de infl uência direta e área de infl uência indireta, por uma questão 
de analogia, e lógica, deve ter suas medidas ou proporções de afetamento projetadas 
a partir dos limites do perímetro das áreas impactadas, considerando-se a tipologia 
do empreendimento, tal aspecto de nossa manifestação está embasado nos seguintes 
termos 
 NOTA TÉCNICA N.º 39/2007 - 4ª CCR do MPF abaixo destacados: 
 1.1   Conceitos de área de influência e sua importância 
O artigo 5° da Resolução Conama n.° 01/1986 fi xou, como uma das diretrizes gerais 
dos EIAs, a delimitação da área geográfi ca a ser direta ou indiretamente afetada pelos 
impactos, denominada  área de infl uência do projeto . Não houve, contudo, um esforço 
de conceituação pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, deixando mar-
gem a interpretações variadas sobre os termos envolvidos.

A defi nição dos limites da área de infl uência de um empreendimento pode ser consi-
derada uma das tarefas mais difíceis e complexas na elaboração de um EIA,opinião 
expressa por Phillipi Jr. e Maglio (2005) e também salientada no Manual de Impactos 
Ambientais - Maia, produzido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Instituto 
Ambiental do Paraná e GTZ (SEMA/PR, 1999).
A despeito dessa difi culdade, na publicação Defi ciências em estudos de impacto am-
biental (2004), verifi ca-se que a importância da correta defi nição dessas áreas se faz 
sentir desde a elaboração dos diagnósticos ambientais até a fase de aplicação dos pro-
gramas de monitoramento, mitigação e compensação. Via de regra, áreas de infl uência 
subdimensionadas acarretam lacunas na descrição de determinados componentes so-
cioambientais, causando prejuízos ao processo de avaliação dos impactos e à proposi-
ção de medidas de controle dos mesmos.
Entretanto, a área de infl uência de um empreendimento está igualmente relacionada a 
dois outros aspectos mais gerais que, da mesma forma, repercutem sobre a avaliação 
prévia dos impactos. São eles:
a) a  definição da competência dos órgãos de meio ambiente para o respectivo 
licenciamento .

Conforme preceitua a Resolução Conama n.º237/1997, compete ao Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, e não aos órgãos 
estaduais, o licenciamento dos projetos de signifi cativo impacto ambiental localizados 
ou desenvolvidos em dois ou mais estados - impactos regionais, assim como em terras 
indígenas e em unidades de conservação de domínio da União, entre outros. Também,
deve-se notar que, o licenciamento ambiental não prescinde da autorização dos ór-
gãos responsáveis por unidades de conservação eventualmente afetadas por um dado 
projeto4, conforme determinam o artigo 36, §3° da Lei nº 9.985/2000 (que instituiu o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC) e o artigo 2º da Resolução 
Conama n.º 13/90;.....

....”Particularmente no que diz respeito ao aspecto social, a intervenção sobre um dado 
espaço geográfi co promove o surgimento de novas territorializações que, por sua vez, 
implicam novas regionalizações. Essa intervenção pode cessar defi nitivamente, inter-
romper temporariamente e/ou difi cultar o acesso a recursos naturais ou a continuidade 
de relações sociais, políticas, culturais e/ou econômicas.
Ao analisar essa interferência espacial, é perfeitamente possível admitir que os impac-
tos decorrentes do deslocamento (compreendido como a mudança física compulsória 
e/ou a desarticulação social) ocorrem segundo várias escalas espaciais e temporais nas 
esferas ecológicas, sociais, culturais, políticas e econômicas.”....
 Portanto, esta Comissão solicita a releitura deste aspecto constante do PTA e 
insiste na observância e consideração do conceito levantado pela Normativa Téc-
nica do MPF, acima citada. 
No item “aumento de tráfego de veículos”, convém destacar que a estimativa da con-
centração de habitantes gira em torno de um total de 4.608 tornando-se indispensável 
um estudo complementar da capacidade viária e de mobilidade urbana pela EMDEC, 
abrangendo além da área de impacto direto, também as áreas de infl uência indireta 
e direta do empreendimento, bem como o eventual equacionamento dos acessos e 
circulação ao empreendimento. 
Finalmente não compreendemos a conclusão do PTA registrada nos seguintes ter-
mos:  “consideradas as questões aqui levantadas, importantes para o município de 
Campinas, esta SVDS não vê óbices ao prosseguimento do processo de licenciamento 
ambiental junto ao Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais - Gra-
prohab - CETESB”.  
Esta questão carece de um esclarecimento por parte da SVDS no entendimento dos 
membros desta Comissão.
Com relação ao PTA 136/14-III que ao longo de suas 24 páginas trata de:
compensações por corte de árvores isoladas/agrupadas, enquadramento das espécies 
fl orestais em alguma categoria de ameaça de extinção, área de preservação perma-
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nente e fragmentos de vegetação, intervenção em área de preservação permanente e 
fragmento de vegetação, restauração fl orestal da APP, compensação referente à SMA 
31/2009, arborização urbana, fauna e conclusão, 
temos as seguintes considerações: 
1. é evidente o impacto gerado pela supressão dos indivíduos arbóreos relacionados 
que envolvem os seguintes números e suas respectivas compensações: 
a. espécies invasoras - 22 suprimidos e 330 de compensação
b. espécies exóticas ou nativas não regionais - 5 e 85 respectivamente
c. espécies nativas da região e nativas ameaçadas de extinção: 154 e 3.880;
d. espécies nativas ameaçadas de extinção ou não identifi cadas: 184 e 4.590.
e. fi nalmente, 27 transplantadas
f. total: 398 espécies a serem suprimidas e 8.855 unidades de compensação.
As espécies classifi cadas como exóticas deverão ser erradicadas. 
Todas as compensações deverão ser feitas com espécies nativas regionais constantes 
da relação do Instituto de Botânica de São Paulo.
Além disto é evidente que da mesma forma que outros empreendimentos na região, 
de responsabilidade do mesmo empreendedor, este também criará demanda junto à 
Municipalidade para instalação de equipamentos sociais como escola, posto de saúde, 
creches, posto policial, abastecimento de água, eventualmente além da capacidade de 
planejamento, investimento, com ônus ao Poder Público.
É fato notório que em horários de pico nessa região, atualmente, se apresentam sinais 
evidentes de saturação de trânsito. Por outro lado, os estudos viários recentemente 
emitidos pela Municipalidade estranhamente não demonstram essa saturação do viário 
da região, restringindo-se a citar a existência de “ vias de acesso sem refl etir seu real 
desempenho e o impacto global dos empreendimentos sobre as mesmas.” 
Por outro lado, o nível de ruído proveniente da rodovia e do aumento ainda mais 
drástico de veículos em circulação levaria à necessidade da implantação de discutíveis 
técnologias de contenção acústica implantados nas laterais das rodovias, responsáveis 
pelo isolamento de bairros e loteamentos. 
Ainda com relação às compensações estabelecidas, manifestamos nosso “De Acordo”, 
com todas as manifestação técnicas contidas no PTA do Anexo I. Em relação as com-
pensações estabelecidas no PTA 136/14 - Anexo III, queremos destacar entre todas, 
as seguintes: 
· execução de projeto de arborização do passeio público e do sistema de lazer com 
espécies nativas regionais;
· refl orestar todos os trechos de APP e preservar e controlar os fatores de degradação, 
como acesso ou trânsito de pessoas por exemplo;
· fazer a manutenção de toda a APP, dos plantios novos e plantio realizado em cumpri-
mento ao TCRA 39691/2009;
· as compensações não poderão ser executadas na APP do imóvel e sim nos sistemas 
de lazer 1, 2, 3, 5, 7,8,9 e 10. Caso não haja área sufi ciente, solicitar área ao banco de 
áreas verdes da SVDS;
· deverá ser feita pelo empreendedor uma passagem de fauna (fl uxo gênico) de 1.5 
m de largura por 1,5 m de altura por baixo da rua 1 do loteamento de modo a dar 
continuidade às passagens já existentes na rodovia Dr. Adhemar de Barros (SP340).
Não obstante a remessa do Exame Técnico Municipal - ETM, com a concordância des-
te COMDEMA e, levando-se em conta a extensão do potencial de impactos a serem 
produzidos pela possível implantação do empreendimento conforme demonstrado, e 
considerando-se o nível de notória qualifi cação técnica do empreendedor, pedimos 
Reunião Técnica Informativa entre esta Comissão, demais membros do COMDEMA, 
o Empreendedor e a Diretoria e Técnicos do Departamento de Licenciamento Am-
biental da SVDS, o Governo do Estado, por meio do DAIA e Graprohab para discutir e 
internalizar as exigências, considerações e/ou comentários, indicados nos PTA’s, neste 
parecer e debates presentes na reunião ordinária do COMDEMA. 
Classifi cação do Parecer (ver ANEXO): 3 - QUESTÕES
 5.Protocolo 2014/10/26083  de interesse de  London Loft Empreendimentos Imobi-
liários Ltda SPE  onde pede emissão de LP/LI para edifi cação de Construção Habita-
cional Multifamiliar Vertical - HMV-2, na Rua Antonio Lapa, Cambuí, Macrozona 4.
Consta como sendo o número 1110, mas os números dos imóveis adquiridos são 536 
e 542 e 554. Responsável pelo empreendimento Paulo Rubens Santoro. Área da pro-
priedade 1.651,10 m2 (pag 2-verso)
OBS-solicitamos correção da numeração do documento pois o numero esta errado-
-conforme afi rmação no PTA, na pag 364.
 Documentação  :  -Pag 2 -verso
Não constam dados de identifi cação do proprietário, nem o preenchimento dos es-
paços área a construir e área permeável. Tambem não tem assinatura no campo de 
declaração sob as penas da lei, da autenticidade da documentação.
(link do local: https://www.youtube.com/watch?v=fcpe2itOx2A) 
 Obs-Solicitamos correções 
-Pag 5-RAI
Consta área do terreno como sendo 1688,20. Na pag2 verso a medida é 1651,10 m2.
Na pag 46 a medida é 1689,40 m2.
 Obs-solicitamos confirmação e correção da medida 
Area total a construir 6867,43 m2
RAI elaborado pela Global Ambiente Consultoria Ambiental.
-Pag6 O imóvel da Rua Antonio Lapa 554 e Josefi na Sarmento 306 são o mesmo. 
Porem no cartório de registro esta com um endereço e no cadastro da prefeitura com 
outro.
..área impermeabilizada de 1312,18 m2...
-Pag7 Solicita autorização para supressão de 12 individuos arbóreos isolados.E mais 
3 no passeio.
Mas na pag 11 consta supressão de 29 individuos arbóreos isolados- a ser autorizada 
pela SVDS-do que se conclui um total de 29+3 e não 12 + 2 supressões.
Nesta pagina consta que a área impermeávelserá de 20% do terreno. Como temos aqui 
a documentação com duas medidas diferentes, não sabemos quanto será esses 20%. 
 Obs-Solicitamos correções   -Pag 47-48
Edifício será constituído de subsolo, pavimento térreo, pavimento de garagem, dezes-
seis pavimentos tipo, décimo sétimo, cobertura e atico.
4 por andar, sendo 64 apartamentos tipo e 4 aptos duplex.
-Pag 89
Documento fi cha informativa vencida em março de 2014-10-23 Essa fi cha refere-se 
ao numero 306 da Rua Dona Josefi na Sarmento.Consta na observação a existência de 
habite-se na Rua Antonio Lapa 554.E a existência de viela sanitária.
Nova fi cha na pag 308-o terreno tem como endereço Rua Josefi na Sarmento 328.
 OBS-Solicitamos confirmação da existência ou não de viela sanitária, visto que 
no documento ficha informativa da pag 90 consta existência de viela sanitária.
Mas no PTA pag 365 consta que não apresenta viela sanitária. 
-Pag 133 e pag 344/345
O documento GEOTEC Engenharia e Fundaçõesnão possui nome e assinatura do téc-

nico responsável pelos serviços geotécnicos e consta como sendo o local o numero 
1110 da Rua Antonio Lapa, o que não corresponde.
Nas paginas seguintes continua o estudo sendo no numero 1110- solicitamos esclare-
cimento se esse documento pertence a outra obra.
 Obs-Pedimos correção e também a identificação do cargo e formação do assi-
nante 
-Pag 164-168
Documento laudo de caracterização de vegetação
Compensação prevê o plantio de 417 mudas, sendo 197 referentes a área permeável 
e 220 mudas referentes a autorização de supressão de 12 individuos arbóreos dentro 
da área do imovel.
 (Paginas 7 e 11 contem informação diversa desta-solicitamos correções) 
-Pag 191-194
Documento Sanasa-informe técnico 
Data 27-3-14
68 aptos de 1dormitorio
População fi xa -136 pessoas
 OBS- na pag 194 consta que o abastecimento de agua será de rede de distribuição 
existente, e aqui deixamos anotada nossa preocupação com todo e qualquer novo 
empreendimento na cidade,visto que o fornecimento de água pela Sanasa esta 
irregular e precario, não sendo possivel a garantia de abastecimento para todos 
que estão aqui e muito menos para os que eventualmente cheguem.Temos que 
levantar todas as outorgas e consumidores das águas do Rio Atibaia.Tambem 
precisamos fazer um estudo da disponibilidade hídrica para todos os novos em-
preendimentos independente do seu tamanho. 
-Pag 210-216
Projeto de arborização urbana
..calçada da Rua Antonio Lapa não possui indivíduos arbóreos, na Rua Josefi na Sar-
mento existem 3. Serão preservados desde que a prefeitura queira pois são de origem 
exótica.
A área destinada a arborização soma aproximadamente 76,34 m2...deve ter 9 arvores, 
devendo ser plantadas 6...
 Mas os dados diferem das paginas 7 e 11-ver anotações acima, onde solicitamos 
esclarecimento e correção. 
 Obs- conforme pag312 em 22/7/14 a London Loft notificou o DPJ que uma das 
arvores localizada na calçada do empreendimento foi danificada.Sendo assim 
sera necessário o plantio de 7 árvores, e não 6 conforme documentação. 
 Obs- solicitamos revisão e correção da quantidade de árvores a serem plantadas 
nas calçadas. 
-Pag 295
Documento-Informação sobre zoneamento e uso do solo
Consta como endereço a Rua Josefi na Sarmento 328.
Masna pagina 219 consta que a entrada de acesso ao futuro empreendimento será pela 
Rua Antonio Lapa, assim como no layout do empreendimento na pag 108.
 Obs-Solicitamos a confirmação que o zoneamento da Rua Josefina Sarmento   é 
o mesmo da Rua Antonio Lapa, e um novo documento com o endereço correto. 
-Pag 355
Documento parecer técnico Emdec
Empreendimento com 01 subsolo, 01 sobressolo,térreo mais 68 unidades distribuí-
das em 16 pavimentos tipo, dois pavimentos (17º e 18º) duplex, mais os pavimentos 
19º(reservatório de agua)e 20º(cobertura)....
..nada temos a opor quanto à implantação do empreendimento.
Assina arquiteto Marcio Jose Martins.
 Obs-solicitamos o numero da matricula e cargo do Sr Marcio Jose Martins 
-Pag 363/364
Documento PTA n.135/2014- I
-Consta como endereço sendo o numero412 da Rua Antonio Lapa.
(Obs-Solicitamos correção pois nos documentos anteriores não consta esse numero-
-inclusive do documento da Sanasa na pag 195 constam apenas os números 554,542 
e 536 da Rua Antonio Lapa.
-Consta que falta ser anexado ao processo a ART do responsável técnico(pag 364), 
 documento necessário para emissão de LP. 
-Consta também que a ART do responsável técnico do RAI (Plinio Escher Junior) está 
com endereço errado (Rua Antonio Lapa 1100),  necessário correção para emissão 
da LP. 
-Pag 368
Documento PTA 166/2014-I
Consta que 3 arvores exóticas no passeio publico serão mantidas, data 17/9/14, data de 
vistoria da secretaria do verde.
Mas na pag 312 do processo consta que em 22/7/14 a London Loft notifi cou o DPJ que 
uma das arvores localizada na calçada do empreendimento foi danifi cada.
 Obs-Solicitamos informação de quem efetuou a vistoria em 17/9/14 que constatou 
a existência de 3 arvores na calçada sendo que em 22/7/14 houve a notificação do 
dano de uma das arvores.Solicitamos também correção e novo PTA. 
(No link https://www.youtube.com/watch?v=HR_cx8IifaQconstam apenas 2 arvores 
nas calçadas do empreendimento)
-Houve a aprovação do corte de 14 individuos arbóreos do interior do imóvel.
Plantio compensatório deverá ser de 404 arvores de mudas nativas regionais em pro-
jeto de recuperação ambiental de uma área de 2423,49 m2.....
 PARECER: 
Considerando as correções/modifi cações/divergências que seguem abaixo:
1-Falta de dados de identifi cação do proprietário, assim como falta da assinatura do 
campo de declaração da autenticidade da documentação -pag 2 verso
2-Divergências quanto a área do terreno -pag 5(RAI)
3-Imóvel da Rua Antonio Lapa e Josefi na Sarmento serem o mesmo, porem no car-
tório de registro esta com um endereço e no cadastro da prefeitura com outro -pag 6
4-Divergências quanto ao numero de supressões -paginas 7 e 11
5-Viela sanitáriaexiste na pagina 90, mas no PTA pag 365 consta que não apresenta 
viela sanitária.
6-Documento Geotec não possui nome e nem assinatura do técnico responsável,e o 
endereço do local do documento não corresponde ao endereço que esta o empreendi-
mento a ser licenciado.
7-A Sanasa atesta ser possível o abastecimento de água pela rede de distribuição exis-
tente.Não é possível isso acontecer nesse momento de falta de água pois á água já não 
esta sendo sufi ciente a todos os moradores de Campinas.
8-Necessária a confi rmação se o zoneamento da Rua Josefi na Sarmento é o mesmo da 
Rua Antonio Lapa-pag 295
9-Incluir no processo o numero da matricula e o cargo do responsável pelo documento 
da Emdec.
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10-Documentos de ART faltantes -Pag 363
12-PTA com endereço incorreto.Esta como Rua Antonio Lapa n. 412, mas esse nu-
mero não existe naquela rua.E também não corresponde à numeração dos lotes -pag 
363/364
13-Identifi cação do responsável pela vistoria do dia 17/9/14, visto que nessa data ti-
nham 2 arvores na calçada e não 3.Necessidade de novo PTA.
Nosso parecer é negativo até que todos os pontos acima sejam esclarecidos/modifi -
cados.
Classifi cação do Parecer (ver ANEXO):  3 - QUESTÕES. 
ANEXO: Classifi cação dos Pareceres
1 -  SIM :  O empreendimento proposto não apresenta impactos ambientais signifi cati-
vos, e pode ser executado . 
2 -  CONDICIONANTES :  Deve-se entender como um “SIM DESDE QUE”, em vir-
tude de terem sido levantados impactos ambientais de relativa importância que devem 
ser equacionados, podendo se transformar em “sim” na medida que sejam atendidas 
as exigências e/ou comentários, indicados no PTA e neste parecer. Não precisa re-
tornar necessariamente para a Comissão, apenas a mesma deve ser informada do 
cumprimento das solicitações . 
3 -  QUESTÕES :  Deve-se entender como um “NÃO ATÉ QUE”, em virtude de gran-
des impactos ambientais terem sido levantados, que poderá se transformar em “sim” 
na medida em que sejam atendidas as exigências e/ou comentários, indicados no PTA 
e neste parecer. Deverá voltar para apreciação do COMDEMA . 
4 -  NÃO :  O empreendimento proposto apresenta impactos ambientais signifi cativos, 
e não deveria ser executado . 
 5 -   INDEFERIDO  

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 CARLOS ALEXANDRE SILVA 

 Presidente do COMDEMA 

 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
CAMPINAS - CONGEAPA 

 RESOLUÇÃO 01/2014, DE 28 DE OUTUBRO DE 2014 
 DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

E DELIBERAÇÃO DE LICENCIAMENTOS NA APA 
 O Conselho Gestor da APA de Campinas, no uso de suas atribuições, resolve:
CONSIDERANDO as atribuições e competências do CONGEAPA previstas na Lei 
Municipal 10.850/2001 e o Decreto Municipal13.835/2002;
CONSIDERANDO o art. 225 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO as Leis Federais nº 6.902/81, 6.938/81 e 9985/00;
CONSIDERANDO que o Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser 
elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação, como dispõe a le-
gislação, ou seja, desde 2006, a APA de Campinas deveria ter seu Plano de Manejo;
CONSIDERANDO que o Plano de Manejo é peça fundamental para balizar as auto-
rizações e recomendações deste CONGEAPA, tendo em vista a promoção do desen-
volvimento sustentável;
CONSIDERANDO o Princípio da Precaução;
CONSIDERANDO o Princípio da Sadia Qualidade de Vida;
CONSIDERANDO a grave crise hídrica e de abastecimento que passa a região e a 
importância da APA para a questão;
Art. 1º. Ficam suspensas todas as análises e deliberações acerca de quaisquer empre-
endimentos de loteamentos e viários e demais obras privadas e públicas de uso público 
na APA de Campinas por parte deste Conselho.
Parágrafo único: A não análise e deliberação não implicará aceitação tácita dos em-
preendimentos.
Art. 2º. A partir da contratação da empresa para elaboração do referido Plano de Mane-
jo, este conselho reavaliará na reunião ordinária subsequente a pertinência da vigência 
desta resolução.
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Relatoria de apoio: 
Tiago Fernandes de Lira - Conselheiro Representante da PROESP
Ângela Podolski - Conselheira Representante da APA VIVA
Márcia Rodriguez - Conselheira S. Representante do ICMBIO 
 

 Campinas, 28 de outubro de 2014 
 RAFAEL DUARTE MOYA 

 Presidente do CONGEAPA 
  

 RESOLUÇÃO 02/2014, DE 28 DE OUTUBRO DE 2014 
 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DA AR-14 

 O Conselho Gestor da APA de Campinas, no uso de suas atribuições, resolve:
CONSIDERANDO as atribuições e competências do CONGEPA previstas na Lei Mu-
nicipal 10.850/2001 e o Decreto Municipal13.835/2002;
CONSIDERANDO as peculiaridades da região da APA compreendidas nos bairros 
que compõe a Administração Regional 14
Art. 1º. Fica criada a Comissão Técnica Especial da AR-14;
Art. 2º. O objetivo desta Comissão Técnica Especial da AR-14 é dar atenção especial 
a esta região da APA, promovendo discussões e diligências específi cas com o escopo 
de subsidiar com mais efi cácia as decisões do CONGEAPA;
Art. 3º. A Comissão Técnica Especial da AR-14 será composta por um Coordenador e 
um Relator eleito pelo pleno do CONGEAPA entre os conselheiros interessados e terá 
como demais membros conselheiros interessados em participar da Comissão.
I - A função do Coordenador será de coordenar e agendar as reuniões, propor pautas 
para que as discussões sejam realizadas no âmbito da Comissão e levadas à presidên-
cia do CONGEAPA para que seja pautada em reunião ordinária ou extraordinária e 
representar a Comissão.
II - A função do Relator será a de elaborar os pareceres da Comissão, redigir atas e 
proposições e representar o Coordenador em sua ausência.
Art. 4º. As reuniões da Comissão serão divulgadas com, pelo menos, setenta e duas 
horas de antecedência à Secretaria Executiva e ao conjunto do CONGEAPA, contendo 
local, horário e pauta.
Art. 5º. As funções desta Comissão não sobrepõe as atribuições do CONGEAPA e de 
seus conselheiros previstas em lei.
Art. 6º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 28 de outubro de 2014 
 RAFAEL DUARTE MOYA 

 Presidente do CONGEAPA 
  

 RESOLUÇÃO 03/2014, DE 28 DE OUTUBRO DE 2014 
 DISPÕE SOBRE A AUSÊNCIA EM REUNIÕES DAS CÂMARAS TÉCNICAS 
 O Conselho Gestor da APA de Campinas, no uso de suas atribuições, resolve:

CONSIDERANDO as atribuições e competências do CONGEPA previstas na Lei Mu-
nicipal 10.850/2001 e o Decreto Municipal13.835/2002;
CONSIDERANDO a necessidade do bom funcionamento das Câmaras Técnicas;
Art. 1º. Os conselheiros membros de Câmaras Técnicas Especiais de caráter perma-
nente ou temporário que se ausentarem por três vezes consecutivas das reuniões pre-
viamente agendadas pela Coordenação da respectiva Câmara, sem justifi cativa, pode-
rá ser desligado da mesma.
Parágrafo Único - O Coordenador da Câmara levará o fato a conhecimento da Secre-
taria-Executiva e Presidência que comunicará o Conselheiro.
Art. 2º. Em caso do Conselheiro desligado não ter sua justifi cativa de ausência aceita 
pela Coordenação da Câmara, este poderá levar o ocorrido à Presidência que encami-
nhará ao pleno do CONGEAPA a decisão para deliberação assegurado o contraditório.
Art. 3º. Caso confi rme o desligamento, o Conselheiro poderá retornar à Câmara no 
prazo de três meses a contar de seu desligamento requerendo a Presidência seu re-
torno.
Art. 4º. As reuniões das Câmaras Técnicas serão divulgadas com, ao menos, setenta e 
duas horas de antecedência à Secretaria-Executiva que fará a divulgação ao conjunto 
do CONGEAPA, contendo local, horário e pauta.
Parágrafo Único: O Coordenador informará a Secretaria Executiva com ao menos 48 
horas de antecedência para que haja tempo hábil de divulgação.
Art. 5º. Ao completar duas ausências sem justifi cativas o Coordenador comunicará 
formalmente ao conselheiro sua situação.
Art. 6º. Casos omissos serão tratados pela Presidência, levando a decisão ao pleno do 
CONGEAPA.
Art. 7º. Os termos dessa Resolução não sobrepõe as determinações da Lei Municipal 
10.850/2001 e o Decreto Municipal13.835/2002;
Art. 8º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 28 de outubro de 2014 
 RAFAEL DUARTE MOYA 

 Presidente do CONGEAPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 PORTARIA CAMPREV Nº 21/2014   
 O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município - CAMPREV, 
no uso de suas atribuições, especialmente as dispostas na Lei Complementar nº 10, de 
30 de junho de 2004 e de acordo com a Lei Complementar nº. 58/2014, 
RESOLVE:
- Nomear, a partir de 01/11/2014, o servidor WILSON ROBERTO DO PRADO, ma-
trícula nº. 56.842-2, para sem prejuízo dos seus vencimentos e demais vantagens, a 
exercer o cargo de Assessor Técnico, junto à Diretoria Previdenciária do Instituto de 
Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV. 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 JOSÉ FERREIRA CAMPOS FILHO 

 Diretor Presidente do CAMPREV 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO   
  PREGÃO PRESENCIAL Nº  015/2014  -  PROTOCOLO Nº  2014/16/01169 -  OBJE-
TO:  Registro de Preços para futuro fornecimento de material elétrico e telefonia, para 
a Ceasa/Campinas.  COMUNICADO:  O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social.  RESOLVE:  ADJUDICAR  
as empresas:  INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP , para os 
lotes:  LOTE 01  pelo valor total de R$ 2.000,00;  LOTE 02  pelo valor total de R$ 
3.900,00;  LOTE 03  pelo valor total de 33.000,00;  LOTE 06  pelo valor total de R$ 
2.750,00;  LOTE 10  pelo valor total de R$ 2.000,00;  LOTE 12  pelo valor de R$ 
4.700,00;  LOTE 14  pelo valor total de R$ 9.500,00; a empresa  INVESTY - SO-
LUÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME,  para os lotes:  LOTE 
04  pelo valor de R$ 22.494,00;  LOTE 07  pelo valor de R$ 3.524,20;  LOTE 11  pelo 
valor de R$ 1.207,27;  LOTE 13  pelo valor de R$ 4.500,00; e a empresa  FIOLUZ 
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP , para os lotes:  LOTE 
05  pelo valor total de R$ 4.740,00;  LOTE 08  pelo valor de R$ 3.270,00;  LOTE 09 
 pelo valor de R$ 60.500,00; pelo critério de menor preço (por lote) e por atenderem 
todas as exigências do edital.  HOMOLOGAR , a presente licitação considerando os 
elementos constantes nos autos. 
 

 MARIO DINO GADIOLI 
 Diretor Presidente 

  

 AVISO DE JULGAMENTO   
  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  005/2014-  PROTOCOLO Nº  2014/16/00896  -  OBJE-
TO:  Permissão de uso de 10 (dez) áreas para depósitos, localizadas no Mercado Permanente 
de Flores da Ceasa/Campinas.  JULGAMENTO:  Após a abertura e a análise da Docu-
mentação para Habilitação, a Comissão de Licitação julga e declara  INABILITADOS  os 
participantes do certame:  WILMA APARECIDA  DA CRUZ LEITE CAVALLARI ME  e 
 ALBANO DE ALMEIDA  FIGUEIREDO & CIA LTDA , por desatenderem ao  item 4.1.4. 
do edital - Qualifi cação Econômico - Financeira. Aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias 
úteis contados desta publicação, com vistas franqueadas aos interessados. 
  
 CONVITE Nº  015/2014-  PROTOCOLO Nº  2014/16/01241  -  OBJETO:  Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços aplicados à Tecnologia da Informação, com-
preendendo a locação de 02 (duas) unidades de  Appliance  de  Firewall  com Gerenciamento 
Unifi cado de Ameaças (UTM - Unifi ed Threat Management), incluindo serviços de insta-
lação, confi guração inicial e treinamento para capacitação de equipe técnica, para a Ceasa/
Campinas.  JULGAMENTO:  A Comissão de Licitação realiza a abertura do Envelope "B" 
Proposta Comercial da única empresa habilitada do certame a  COMERCIAL LIMERTEC 
BALANÇAS E INFORMÁTICA LTDA ME , e julga vencedora pelo valor total ofertado 
de R$ 61.340,00, para o fornecimento do objeto retro referido.  Aberto prazo recursal de 02 
(dois) dias úteis contados desta publicação, com vistas franqueadas aos interessados. 

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 Ceasa/Campinas 
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 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 COMUNICADO   
 A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A., em atendimento ao 
artigo 16 da Lei Federal nº 8.666/93, COMUNICA que a relação de todas as compras 
realizadas no período de 01 a 31/10/2014, através da Gerência de Licitações e Con-
tratos - Diretoria Administrativa e Financeira, com a devida identifi cação do material 
comprado e/ou serviço contratado, seu respectivo preço unitário, quantidade adquiri-
da, nome da empresa e o valor total, encontram-se à disposição de qualquer interessa-
do, sito à Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - Campinas/SP.
E, pelo princípio da economicidade, para atendimento do disposto no Parágrafo 2º do 
Art. 15 da Lei Federal 8.666/93, publica todos os preços registrados nas atas no Portal 
www.emdec.com.br, acessível no ícone Licitações, Atas de Registro de Preços. 

 GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS   

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 EDITAL RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE 2015 
 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

EM SAÚDE 2015 - ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO 
 O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, de Campinas, situado na Avenida Prefeito Faria 
Lima, 340 - Parque Itália, Campinas, Estado de São Paulo, telefone: (19) 3772-5745 
(COREMU),conforme dispõe a legislação vigente, comunica que estarão abertas as 
inscrições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas para Enfermeiros, 
Fisioterapeutas e Nutricionistas Residentes no Programa de Residência Multiprofi s-
sional em Saúde na instituição, de acordo com o presente Edital, cuja síntese será 
publicada no Diário Ofi cial do Município. O Processo de Seleção de ingresso nos 
Programas de Residência Multiprofi ssional em Saúde reger-se-á pelas instruções con-
tidas neste Edital.
 1.   DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Processo de Seleção de Admissão Ao 1° Ano de Residência Multiprofi ssional 
em Saúde - Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição - Hospital Municipal "Dr. Mário 
Gatti" - 2015.
 1.2.  O Processo de Seleção será realizado sob a organização e a aplicação do Instituto 
Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC.
1.3. O candidato, ao inscrever-se no Processo de Seleção de admissão à Residência 
Multiprofi ssional em Saúde - Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição do Hospital Muni-
cipal "Dr. Mário Gatti" estará declarando sob as penas da lei que concluiu o curso de 
graduação em Enfermagem, Fisioterapia ou Nutrição, devidamente autorizado e reco-
nhecido pelo Ministério da Educação - MEC, ou irá concluí-lo até a data de matrícula 
do Programa pretendido e com inscrição no seu respectivo órgão de classe ou licença 
temporária de trabalho, considerando o pré-requisito estabelecido no Quadro de Vagas 
subitem 1.11, quando for o caso.
1.4. Não serão aceitas inscrições de candidatos Brasileiros ou estrangeiros que tenham 
concluído os cursos de Enfermagem, Fisioterapia ou Nutrição no exterior e que não 
tenham validado sua diplomação e eventuais especializações junto às autoridades bra-
sileiras de educação e saúde.
1.5. O Processo de Seleção de admissão do 1° ano de Residência Multiprofi ssional 
em Saúde - Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição neste Hospital estará aberto para o 
preenchimento de vagas apresentadas no Quadro de Vagas conforme subitem 1.11, 
deste Edital e será realizada sob a organização e a aplicação do Instituto Brasileiro de 
Formação e Capacitação - IBFC.
 1.5.1.  Na eventualidade de abertura posterior de vagas extras não relacionadas no 
Quadro de Vagas, do subitem  1.11 , para o Programa de Residência Multiprofi ssional 
em Saúde - Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição do HMMG - 2015, serão aproveita-
dos os candidatos aprovados no presente certame, seguindo-se a ordem de classifi ca-
ção da categoria profi ssional que teve as vagas aumentadas.
 1.6.  A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital e em avisos, comunicados, erratas e Editais 
complementares que vierem a ser publicados referentes a esse Processo de Seleção, 
em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.7.  O acompanhamento da divulgação das informações referentes a esse Processo de 
Seleção é de inteira responsabilidade do candidato inscrito.
 1.8.  O Processo de Seleção contará com uma única fase - Prova Objetiva de caráter 
eliminatório e classifi catório e atenderá aos critérios estabelecidos neste Edital.
 1.9.  Não haverá, sob qualquer hipótese, segunda chamada para a fase única do Proces-
so de Seleção, nem será permitida sua realização fora do local e horário previamente 
estabelecidos no Edital de Convocação e fi cando o candidato ausente, por qualquer 
motivo, será eliminado do Processo de Seleção.
 1.10 . A Legislação e alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em 
vigor após a publicação deste Edital, não serão objeto de avaliação nas provas do 
Processo de Seleção.
 1.11 . As áreas de atuação, número de vagas, pré-requisitos, duração e o conteúdo do 
curso, dos programas de residência multiprofi ssional em saúde 2015, são os estabele-
cidos neste edital conforme quadro abaixo:

QUADRO DE VAGAS

ÁREA DE ATUAÇÃO
(CATEGORIA PRO-

FISSIONAL)

NÚMERO 
DE VAGAS
OFERECI-
DAS - 2015

PRÉ-REQUISITOS DURAÇÃO CONTEÚDO DO 
CURSO

ENFERMAGEM 04
FORMADO EM ENFERMA-

GEM
INSCRIÇÃO COREN

02 ANOS
SERÁ DESENVOLVIDO 

SOB A FORMA DE 
CAPACITAÇÃO EM 

SERVIÇO.

FISIOTERAPIA 04
FORMADO EM FISIOTE-

RAPIA
INSCRIÇÃO CREFITO

02 ANOS
SERÁ DESENVOLVIDO 

SOB A FORMA DE 
CAPACITAÇÃO EM 

SERVIÇO.

NUTRIÇÃO 04 FORMADO EM NUTRIÇÃO
INSCRIÇÃO NO CRN 02 ANOS

SERÁ DESENVOLVIDO 
SOB A FORMA DE 

CAPACITAÇÃO EM 
SERVIÇO.

 2. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PARA CANDIDATOS 
COM DEFICIÊNCIA 
 2.1.  Às pessoas com defi ciência, que pretendam fazer prova especialmente adaptada, é 
assegurado o direito de manifestarem este desejo no momento da inscrição.

 2.1.2.  Por ocasião da realização das Matrículas for verifi cado qualquer tipo de incom-
patibilidade da defi ciência apresentada ao pleno exercício das atividades, o candidato 
será submetido à avaliação médica realizada pelo Hospital Mario Gatti estando sujeito 
a eventual eliminação do certame por conta de incompatibilidade de sua defi ciência e 
as características da função. 
 2.2.  A utilização de material tecnológico de uso habitual não obsta a inscrição porém, 
a defi ciência do candidato deve permitir o desempenho adequado das atribuições espe-
cifi cadas para a Categoria Profi ssional: Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia.
 2.3.  Durante o preenchimento do Formulário de Inscrição, o candidato com defi ci-
ência, além de observar os procedimentos descritos no item 3 deste Edital, deverá 
informar que é portador de defi ciência e a forma de adaptação de sua prova, quando 
necessário.
 2.4.  Para assegurar o atendimento diferenciado durante a prova, o candidato com 
defi ciência deverá encaminhar, até o dia  18 de dezembro de 2014 , via SEDEX, ao 
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC, Rua Waldomiro Gabriel de 
Mello, 86, Chácara Agrindus, Taboão da Serra - SP - CEP: 06763-020, os documentos 
a seguir:
 a)   Laudo Médico  original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 
(doze) meses até a data do término das inscrições, atestando a espécie e o grau de 
defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Inter-
nacional de Doença - CID, bem como a provável causa da defi ciência; e;
 b)   Requerimento de Prova Especial  ou de Condições Especiais (Anexo I) devi-
damente preenchido e assinado, para assegurar previsão de adaptação da sua prova.
 2.5.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizam pelo extravio ou atraso dos docu-
mentos encaminhados via SEDEX, sendo considerada para todos os efeitos a data de 
postagem.
 2.6.  O candidato com defi ciência, além do envio do  Laudo Médico  e do Requerimen-
to de Prova Especial ou de Condições Especiais ( Anexo I)  indicado nas alíneas "a" e 
"b" do item 2.4 deste Edital, deverá assinalar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, 
nos respectivos prazos, a condição especial de que necessitar para a realização da 
prova, quando houver. 
 2.7.  Ao candidato com defi ciência é facultado tempo adicional para realização das 
provas devendo requerê-lo por meio do preenchimento do  Anexo I  deste Edital. Para 
a concessão deste direito deverá ser enviada justifi cativa e parecer emitido por espe-
cialista da área de sua defi ciência, juntamente com os documentos e prazo requeridos 
no subitem 2.4, alíneas "a" e "b"
 2.8.  Os documentos indicados no item 2.4 deste Edital terão validade somente para 
este Processo de Seleção e não serão devolvidos. 
 2.9.  Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos disposi-
tivos mencionados no item 2.4. deste Edital, para pessoas com defi ciência não terão a 
prova e/ou condições especiais atendidas.
 2.10.  A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com 
defi ciência atenderá a legislação específi ca e estará condicionada à possibilidade téc-
nica de atendimento examinada pelo IBFC.
 2.11.  Os candidatos com defi ciência que não solicitarem a condição especial de rea-
lização da prova no momento da inscrição, conforme as instruções constantes deste 
Edital, não poderão impetrar recurso em favor de sua situação.
 2.12.  Será desconsiderado qualquer recurso em favor de candidato com defi ciência 
que não seguir as instruções constantes deste Edital.
 2.13.  O candidato deverá consultar acerca do atendimento de sua solicitação nos en-
dereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 2.14.  Os candidatos com defi ciência participarão do Processo de Seleção em igualda-
de de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova, à 
avaliação, aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação da prova e 
em todas as demais fases do Processo Seletivo.
 3. DAS INSCRIÇÕES  
 3.1.  Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certifi car-
-se de que preenche todos os requisitos estabelecidos neste Edital. Poderá ser cancela-
da a inscrição do candidato se for verifi cado, a qualquer tempo, o não atendimento da 
totalidade dos requisitos fi xados neste Edital.
 3.2.  Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição 
determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorren-
tes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
 3.3.  O candidato ao efetuar sua inscrição não poderá utilizar abreviaturas quanto ao 
nome, data de nascimento e localidades. 
 3.4.  As informações prestadas no Formulário de inscrição serão de inteira responsa-
bilidade do candidato, podendo o HMMG e o IBFC excluir do Processo de Seleção o 
candidato que preencher dados incorretos, bem como aquele que prestar informações 
inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
 3.5.  Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via 
correio eletrônico ou qualquer outro meio não previsto neste Edital.
 3.6.  Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional e extempo-
rânea.
3.7. No ato da inscrição o candidato deverá optar pela ÁREA DE ATUAÇÃO (CA-
TEGORIA PROFISSIONAL) a que vai concorrer à vaga, conforme previsto no item 
1.11. no Quadro de Vagas.
3.7.1. Os candidatos somente poderão se inscrever em uma única Área de Atuação 
(Categoria Profi ssional), e não será admitida ao candidato a alteração da opção da 
Área de Atuação (Categoria Profi ssional) após efetivação da inscrição. 
 3.7.2.  O candidato que se inscrever mais de uma vez terá considerada apenas a última 
inscrição efetuada, observada a comprovação do pagamento do valor da inscrição.
 3.8.  A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das nor-
mas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.
 3.9.  Dos Procedimentos para Inscrição: 
 3.9.1.  As inscrições para este Processo de Seleção serão realizadas exclusivamente pela 
 Internet , nos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.
hmmg.sp.gov.br),   no período das 8 horas do dia 17 de novembro às 23h59min. do 
dia 17 de dezembro de 2014 , observado o horário de Brasília.
 3  .9.2 . Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Fí-
sica - CPF do candidato e o preenchimento das informações contidas no Formulário 
de inscrição, bem como a realização do recolhimento da taxa de inscrição, no prazo 
estipulado no subitem 3.9.1.
 3.9.3.  Após a confi rmação da inscrição, que ocorrerá ao término da operação, o can-
didato deverá imprimir o boleto de cobrança para efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, até o dia do vencimento impresso no boleto, em qualquer agência bancária. 
 3.9.4.  O recibo de pagamento será o comprovante de que o candidato realizou sua 
inscrição nesse Processo de Seleção.
 3.9.5.  A inscrição do candidato somente será concretizada após a confi rmação do pa-
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gamento da taxa de inscrição.
 3.9.6.  Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado por depósito em caixa 
eletrônico, pelo correio, fac símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de paga-
mento ou depósito em conta-corrente, condicional, agendamento eletrônico, cheque 
ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não o especifi cado 
neste Edital.
 3.9.7.  Não será considerado o pedido de inscrição não efetivado por motivo de ordem 
técnica de computadores, falhas de comunicação ou congestionamento de linhas, bem 
como outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados.
 3.9.8.  O candidato inscrito, por terceiro, assume total responsabilidade pelas infor-
mações prestadas por seu representante, arcando com as consequências de eventuais 
erros no preenchimento do requerimento de inscrição disponível pela via eletrônica.
 3.9.9.  Efetuar o pagamento da inscrição no valor de  R$ 250,00  (duzentos e cinqüenta 
reais), de acordo com as instruções constantes nos endereços eletrônicos do IBFC 
(www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br). 
 3.10.  Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada em valor supe-
rior ao fi xado ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor 
da taxa de inscrição, seja qual for o motivo. A devolução da importância paga somente 
ocorrerá se o Processo de Seleção não se realizar.
 3.11.  O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição, até a data de venci-
mento constante do seu boleto, poderá utilizar a opção de imprimir a  2ª via do boleto  
até o dia subsequente ao término da inscrição. O candidato que não efetuar o paga-
mento da inscrição até o dia imediatamente subsequente ao término da inscrição,  18 
de dezembro de 2014 , fi cará impossibilitado de participar do Processo de Seleção.
3.12. O boleto bancário deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição 
após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição on-line.
 4. EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 4.1.  A partir de  22 de dezembro de 2014 , o candidato deverá conferir, nos ende-
reços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br) 
 na opção inscrições homologadas (efetivadas) , se os dados da sua inscrição foram 
recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do IBFC, pelo telefone 
(11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das  9 às 17 horas  (horário de Brasília), 
para verifi car o ocorrido. 
 4.2.  Inscrições realizadas em desacordo com o disposto neste Edital serão conside-
radas inválidas, sem direito a ressarcimento da taxa porventura paga pelo candidato.
 5. SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS DAS LACTANTES 
 5.1.  A candidata que seja lactante deverá preencher, no próprio formulário de inscrição, 
requerimento especifi cando esta condição para a adoção das providências necessárias.
 5.2.  Nos horários destinados à amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamen-
te, da sala/local em que estarão sendo realizadas as provas, para atendimento ao seu 
bebê, em sala especial a ser reservada pela Coordenação do Processo de Seleção.
 5.3.  Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 5.4.  Para a amamentação o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado 
pela Coordenação do Processo de Seleção.
 5.5.  O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua 
guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária 
desse adulto, em local apropriado, será indicada pela Coordenação do Processo de 
Seleção.
 5.6.  Durante o período de amamentação, a candidata será acompanhada de uma "fi s-
cal" do IBFC que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condi-
ções deste Edital, sem a presença do responsável pela guarda da criança.
 5.7.  A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.
 6. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 6.1 . A aplicação das Provas está prevista para o dia  18   de   janeiro   de   2015  e será rea-
lizada na cidade de Campinas/ SP.
 6.1.1  .  A data, locais e horário da Prova Objetiva serão divulgados na data provável 
de  12  de   janeiro   de   2015  nos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do 
HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 6.1.2.  Não será enviado, via correio, cartão de convocação para as provas. A data, local 
e horário de realização das provas serão disponibilizados nos endereços eletrônicos 
indicados no subitem 6.1.1.
6.2. As provas terão duração de 05 (cinco) horas para todas as Áreas de Atuação (Ca-
tegorias Profi ssionais), só podendo o candidato retirar-se da sala uma hora após do 
início da prova. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da Folha de 
Respostas.
 6.2.1.  Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados 
para realização de provas, o HMMG e o IBFC reservam-se o direito de alocá-los 
em cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade ou ônus 
quanto ao transporte e o alojamento desses candidatos.
 6.2.2  O candidato deve acompanhar através dos endereços eletrônicos do IBFC (www.
ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), o Edital de convocação para reali-
zação das provas.
 6.3.  Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, do-
mingos ou feriados.
 6.4.  O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de 
realização da prova, para fi ns de justifi cativa de sua ausência.
 6.5.  É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local 
de realização das Provas, a fi m de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao 
candidato visitar o local de realização da prova com antecedência.
 6.6.  Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justifi car o 
atraso ou a ausência do candidato.
 6.7.  O não comparecimento à prova objetiva, por qualquer motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação deste Processo de Seleção.
 6.8.  Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, 
sexo e data de nascimento, deverão ser corrigidos pelos candidatos somente no dia das 
respectivas provas, com o fi scal de sala. 
 6.9.  O candidato que não solicitar a correção dos dados deverá arcar exclusivamente 
com as consequências advindas de sua omissão.
 6.10.  O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na Con-
vocação, mas que apresente o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos 
moldes previstos neste Edital, poderá participar do Processo de Seleção, devendo pre-
encher e assinar, no dia da prova, formulário específi co. 
 6.11.  A inclusão de que trata o subitem 6.10 será realizada de forma condicional, sujei-
ta a posterior verifi cação quanto à regularidade da referida inscrição.
 6.12.  Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automati-
camente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
 6.13.  O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aque-

la constante do seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica.
 6.14.  Depois de identifi cado e acomodado na sala de prova, o candidato não poderá 
consultar ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o 
horário de início da prova. 
 6.15.  O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 
de um fi scal.
 6.16.  É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando qualquer tipo de arma. 
 6.17.  O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do fecha-
mento dos portões, munido de:
 a)  Comprovante de inscrição;
 b)  Original de um dos documentos de identidade a seguir: carteira e/ou cédula de 
identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédula de Identidade para 
Estrangeiros, Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, 
por força de Lei Federal valem como documento de identidade, como, por exemplo, 
OAB, CRM, COREN, CREA, CRC etc., Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografi a na forma da 
Lei Federal nº. 9.503/1997);
 c)  Caneta esferográfi ca, de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
 6.18.  Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos 
documentos discriminados no subitem 6.17, alínea "b", em perfeitas condições, de 
modo a permitir, com clareza, a identifi cação do candidato. Documentos violados e 
rasurados não serão aceitos.
 6.19.  Identifi cação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identifi cação gere dúvidas quanto à fi sionomia, à assinatura ou à condição de conser-
vação do documento. 
 6.20.  O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
 6.21.  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns, Protocolos, 
Boletim de Ocorrência Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional 
de Habilitação emitida anteriormente à Lei Federal nº 9.503/97, Carteira de Estudan-
te, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada, protocolos, cópias 
dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não 
constantes deste Edital. 
 6.22.  Durante a prova,  não será permitido  ao candidato realizar anotação de informa-
ções relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, consultas 
bibliográfi cas de qualquer espécie, bem como usar no local de exame armas, quaisquer 
aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, re-
ceptor, telefone celular, walkman etc.), boné, gorro, chapéu e óculos de sol, bolsas 
ou sacolas. O descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato.
 6.23.  Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, en-
quanto na sala de prova, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, 
sendo acondicionado em saco plástico a ser fornecido pelo IBFC exclusivamente para 
tal fi m e acomodados em local a ser indicado pelos fi scais de sala de prova.
 6.23.1.  O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qual-
quer um dos objetos especifi cados no subitem 6.22, incluindo os aparelhos eletrôni-
cos citados, mesmo que desligados, será automaticamente eliminado do Processo de 
Seleção.
 6.23.2.  No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível a 
retirada da bateria, os mesmos deverão ser desligados, sendo acomodados em local a 
ser indicado pelos fi scais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, 
o candidato será eliminado do concurso.
 6.24.  O IBFC recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identi-
dade, lápis, borracha e caneta esferográfi ca, de tinta azul ou preta, para a realização da 
prova e não leve nenhum dos objetos citados nos itens anteriores.
 6.25.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizarão por perda ou extravio de documen-
tos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização de prova, 
nem por danos neles causados.
 6.26.  Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 
descobertas, à observação dos fi scais de sala, durante todo o período de realização 
das provas.
 6.27.  No ato da realização das provas serão fornecidos aos candidatos os Cadernos de 
Questões e as Folhas de Respostas personalizadas com os dados do candidato, para 
aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das respostas.
 6.28.  O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respos-
tas, em especial seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
 6.29.  Nas provas, o candidato deverá assinalar as respostas das questões na Folha de 
Respostas personalizada com caneta esferográfi ca, de tinta preta ou azul, que será o 
único documento válido para a correção de sua prova.
 6.30.  Não serão computadas questões não respondidas e ou questões que contenham 
mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, 
ainda que legíveis.
 6.31.  O candidato não deverá fazer nenhuma marca fora do campo reservado às res-
postas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, pre-
judicando o seu desempenho.
 6.32.  Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato, devendo este arcar com os prejuízos advindos de marcações feitas incor-
retamente.
 6.33.  O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do can-
didato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específi cas contidas 
neste Edital e na capa do Caderno de Questões. 
 6.34.  Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Processo de Seleção, no dia 
de realização das provas o candidato será submetido ao sistema de identifi cação por 
digital e detecção de metal.
 6.35.  Em nenhuma hipótese será admitida troca de local de realização das provas. 
 6.36.  Somente será permitido ao candidato sair da sala de prova após transcorrido o 
tempo mínimo de  1 (uma) hora , mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Res-
postas e do seu Caderno de Questões, ao fi scal de sala.
 6.36.1.  O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala du-
rante o período mínimo estabelecido no subitem 6.36, terá o fato consignado em ata e 
será automaticamente eliminado do Processo de Seleção.
 6.37.  Será excluído do Processo de Seleção o candidato que:
 a)  Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
 b)  Não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 6.17, alínea "b" 
deste Edital;
 c)  Não comparecer à prova objetiva, seja qual for o motivo alegado;
 d)  Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fi scal, ou antes do tempo 
mínimo de permanência estabelecido no subitem 6.36 deste Edital;
 e)  For surpreendido em comunicação com outro candidato, ou terceiros, verbalmente, 
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por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, ou utilizando-se de livros, 
notas, impressos ou calculadoras;
 f)  For surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou fazendo uso de 
telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, gravador, notebook e/ou equipamento 
similar;
 g)  Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 h)  Não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas conforme o subitem 
6.36 deste Edital;
 i)  Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em 
relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades 
presentes;
 j)  Fizer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos 
meios permitidos;
 k)  Ausentar-se da sala de provas, portando as Folhas de Respostas e/ou Cadernos de 
Questões;
 l)  Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e nas Folhas 
de Respostas;
 m)  Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação pró-
pria ou de terceiros;
 n)  Não permitir a coleta de sua assinatura;
 o)  Não se submeter ao sistema de identifi cação por digital e ou detecção de metal;
 p)  For responsável por falsa identifi cação pessoal.
 q)  Descumprir as normas e os regulamentos do HMMG e do IBFC durante a realiza-
ção das provas.
 6.38.  Excetuada a situação prevista no item 5., não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, 
podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no Processo de Seleção.
 6.39.  Solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de via-
bilidade e de razoabilidade.
 6.40.  No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da 
equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referen-
tes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classifi cação.
 6.41.  Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, ou por inves-
tigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas 
e ele será automaticamente eliminado do Processo de Seleção.
 6.42.  Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não 
serão fornecidos exemplares do Caderno de Questões aos candidatos ou a instituições 
de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Processo de Seleção.
 6.43.  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplica-
ção das provas em razão de afastamento do candidato da sala de provas.
 6.44.  O Gabarito das Provas Objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC 
(www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), em até 48 horas após a apli-
cação da mesma. 
 6.45.  O Caderno de Questões da prova será divulgado no endereço eletrônico do IBFC 
(www.ibfc.org.br), na mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas durante o 
prazo recursal.
 6.46.  No caso de o candidato não conseguir visualizar o seu local de prova no ende-
reço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) ou do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), 
dentro do período fi xado, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento 
ao Candidato - SAC do IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira 
úteis, das 9 às 17 horas (horário de Brasília), até o 3º (terceiro) dia que antecede a 
aplicação das provas para as devidas orientações.
 7.   CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 7.1.  Os candidatos à admissão no Programa de Residência Multiprofi ssional em Saúde 
- Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição deverão se submeter ao Processo de Seleção 
Pública. 
 7.1.1.  O Processo de Seleção para o Programa de Residência Multiprofi ssional em 
Saúde - Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição será composto de fase única - Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha.
 7.2. Da Prova Objetiva de Múltipla Escolha: 
 7.2.1.  A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de  80 (oitenta) questões  
distribuídas pelos itens de conhecimentos, sendo que cada questão conterá  4 (quatro) 
alternativas, com letras de A a D,  com uma única resposta correta, respectivas às 
áreas de conhecimento de cada Categoria Profi ssional, conforme programa que consta 
no Anexo II.
 7.2.2.  A Prova Objetiva de Múltipla Escolha de todos os candidatos será corrigida por 
meio de leitura ótica . 
7.3. O candidato deverá conferir o seu número de inscrição e outros dados com o 
impresso na Folha de Respostas da sua prova e esta não poderá conter rasuras nem 
ser substituída.
7.4. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos.
7.4.1. Será considerado habilitado o candidato que obtiver pontuação maior ou igual a 
40% (quarenta por cento) do total de pontos na prova objetiva.
7.4.2. O resultado preliminar será divulgado em data prevista de 04 de fevereiro de 
2015 por Categoria Profi ssional e pelo número de inscrição nos endereços eletrônicos 
do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br). 
 7.4.3. Os candidatos que obtiverem pontuação menor que 40% do total da prova da 
prova objetiva e aqueles que não compareceram estarão automaticamente excluídos 
do Processo de Seleção.
 8. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE DOS CAN-
DIDATOS  
 8.1.  Do total de pontos da prova objetiva, será processada a classifi cação fi nal dos 
candidatos, em ordem decrescente da nota fi nal por Categoria Profi ssional.
 8.2.  O resultado fi nal será divulgado na Internet nos endereços eletrônicos do IBFC 
(www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), por Categoria Profi ssional e 
por número de inscrição dos candidatos em ordem de classifi cação.
8.3. O resultado não será divulgado por telefone, fax, telex, carta ou telegrama, em 
hipótese alguma.
 8.  4  .  Havendo empate na totalização dos pontos,  terá preferência o candidato com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,  conforme estabelece o parágrafo único 
do art. 27 da Lei Federal nº. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
 8.  4  .1.  Persistindo o empate, serão aplicados os seguintes critérios:
 a  )  maior pontuação na disciplina de conhecimentos específi cos;
 b)  maior idade (serão verifi cados data, mês, hora de nascimento);
 c)  número de fi lhos menores de 18 anos (sujeito à comprovação).
 8.  5  .  O resultado fi nal deste Processo de Seleção será publicado no Diário Ofi cial do 
Município onde constarão as inscrições e notas fi nais dos candidatos aprovados, assim 
como a classifi cação por eles obtida.
 9. DOS RECURSOS  

 9.1.  Será assegurado aos candidatos o direito a recurso em relação ao:
 a)  Gabarito e às questões da Prova Objetiva de múltipla escolha;
 b)  Resultado Preliminar.
 9.1.1 . O prazo para interposição dos recursos será de  2 (dois)  dias , no horário das  9 
horas do primeiro dia às 16 horas do último dia , ininterruptamente, contados do 
primeiro dia útil posterior à data de divulgação do ato ou do fato que lhe deu origem, 
devendo, para tanto, o candidato utilizar os endereços eletrônicos do IBFC ( www.
ibfc.org.br ) ou do HMMG ( www.hmmg.sp.gov.br ), e seguir as instruções a serem 
informadas na ocasião.
 9.2.  O candidato deverá acessar o endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) ou 
do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), e preencher o formulário próprio disponibilizado 
para recurso, imprimir e enviar ao IBFC, através dos correios pelo serviço de SEDEX, 
para o endereço, Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86, Chácara Agrindus, Taboão da 
Serra - SP - CEP: 06763-020, indicando como referência no envelope -  "RECURSO/ 
HOSP. MARIO GATTI- MULTIPROFISSIONAL"  (especifi car a fase ou motiva-
ção que deu origem ao recurso subitem 10.1).
 9.3.  O candidato que desejar interpor recurso, único por fase do Processo de Seleção, 
relativamente ao item 9.1., deverá fazê-lo individualmente, em formulário único com 
a devida fundamentação, não sendo aceito recurso coletivo.
 9.4.  Apenas serão analisados os recursos recebidos de acordo com os subitens 9.1, 
9.1.1., 9.2. e 9.3.
 9.5.  A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante 
data de envio, sendo rejeitado liminarmente recurso enviado fora do prazo.
 9.6.  Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modifi cação do gabari-
to divulgado antes dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito 
defi nitivo, não se admitindo recurso dessa modifi cação decorrente das impugnações.
 9.7.  Quanto ao gabarito, o candidato que se sentir prejudicado deverá apresentar indi-
vidualmente o seu recurso, devidamente fundamentado e com citação da bibliografi a.
 9.8.  O ponto correspondente à anulação de questão da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha, em razão do julgamento de recurso será atribuído a todos os candidatos.
 9.9.  Quando resultar alteração do gabarito, a resposta correta será corrigida de acordo 
com o gabarito ofi cial defi nitivo.
 9.10.  Em caso de deferimento de recurso interposto, poderá eventualmente ocorrer 
alteração da classifi cação inicial obtida pelo candidato para uma classifi cação superior 
ou inferior ou ainda poderá ocorrer desclassifi cação do candidato que não obtiver nota 
mínima exigida para aprovação.
 9.11.  Os recursos interpostos que não se refi ram especifi camente aos eventos apraza-
dos não serão apreciados.
 9.12.  Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados:
 a)  Em desacordo com as especifi cações contidas neste capítulo;
 b)  Fora do prazo estabelecido;
 c)  Fora da fase estabelecida;
 d)  Sem fundamentação lógica e consistente; 
 e)  Com argumentação idêntica a outros recursos; 
 f)  Contra terceiros;
 g)  Em coletivo;
 h)  Cujo teor desrespeite a banca examinadora.
 9.13.  Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso 
de gabarito fi nal defi nitivo. 
 9.14.  A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 9.15.  O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candi-
datos.
 10. DAS MATRÍCULAS  
10.1. Os candidatos classifi cados conforme limite de vagas, estabelecido no Quadro 
de Vagas, deverão efetuar as matrículas no período de 23 a 25 de fevereiro de 2015, no 
horário das 9h às 12h e das 13h às 16h, munidos da documentação exigida na Sala da 
COREMU do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, situada na Avenida Prefeito Faria 
Lima, 340, Parque Itália, 3°andar, telefone: (19) 3772-5745 (COREMU).
10.1.1. Será permitida a realização de matrícula de candidato aprovado por procurador 
ofi cialmente constituído, desde que atenda a todos os requisitos determinados neste 
Edital.
10.2. No ato da matrícula os aprovados deverão apresentar:
 a)  2 (duas) fotos 3X4;
 b)  1 (uma) cópia da cédula de identidade;
 c)  1 (uma) cópia do diploma ou declaração de conclusão na área escolhida;
 d)  1 (uma) cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
 e)  1 (uma) cópia da cédula do COREN, CREFITO OU CRN ou o respectivo protocolo 
de licença temporária, quando for o caso;
 f)  número de inscrição do PIS, NIT ou INSS;
 g)  1 (uma) cópia do currículo devidamente encadernado, que permanecerá arquivado 
na secretaria da COREMU até a conclusão da residência;
 h)  procuração com fi rma reconhecida, quando for o caso.
10.3. No ato da matrícula o candidato deverá agendar exame médico admissional, 
que deverá ser realizado na UST (Unidade de Saúde do Trabalhador) do H.M.M.G. 
fi cando o candidato responsável em apresentar o laudo fi nal elaborado na UST, no 
COREMU.
 10 . 4.  No caso do candidato convocado não realizar a matricula no período estabeleci-
do no item 11.1 será considerado desistente. Na hipótese de restarem vagas nas dife-
rentes Categorias Profi ssionais, a partir do dia  26 de fevereiro de 2015,  a COREMU 
fará novas convocações diárias, pelos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.
br )  e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), para o preenchimento das mesmas, seguindo 
a ordem de classifi cação dos candidatos. O candidato, que não se apresentar no prazo 
de 02 (dois) dias uteis para efetuar a matrícula, será considerado desistente e, portanto 
desclassifi cado . 
10.5. Na hipótese de restarem vagas remanescentes haverá chamadas diárias, nos en-
dereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), até 
o prazo máximo estabelecido pela CNRMS.
10.5.1. Os candidatos serão admitidos à Residência Multiprofi ssional em Saúde - En-
fermagem, Fisioterapia ou Nutrição na ordem rigorosa de classifi cação, até o núme-
ro de vagas autorizadas pela Comissão Nacional de Residência Multiprofi ssional em 
Saúde - CNRMS / MEC que correspondem às bolsas oferecidas.
10.5.2. Em caso de desistência de algum candidato residente já matriculado será con-
vocado o próximo candidato classifi cado, respeitada a ordem de classifi cação, que 
terá 02 (dois) dias úteis para efetuar a matrícula, ou novo prazo máximo estabelecido 
pela CNRMS.
 11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. As provas serão destruídas, decorridos três meses de sua aplicação.
11.2. Somente serão convocados candidatos para o preenchimento de vagas ocorridas 
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pela desistência de outros até prazo máximo conforme determinação da Comissão 
Nacional de Residência Multiprofi ssional em Saúde /MEC.
 11.3.  A residência será assumida às  9 horas do dia 02 de março de 2015,  ou nova data 
determinada pela CNRMS, no Anfi teatro do Hospital quando será feita a apresentação 
do Serviço e das rotinas.
 11.4.  O candidato matriculado que não comparecer ao Programa de Residência Mul-
tiprofi ssional em Saúdena data do inicio das atividades, será considerado desistente 
e automaticamente eliminado do Processo de Seleção, sendo convocado o próximo 
candidato da lista classifi catória.
11.5. As desistências das vagas de residência Multiprofi ssional em Saúde deverão ser 
solicitadas pelo candidato por documento feito de próprio punho, assinado e entregue 
na secretaria da COREMU ou enviada via fax, quando então será convocado o candi-
dato subsequente. O residente matriculado no programa que abandonar as atividades 
da residência Multiprofi ssional em Saúde por mais de 48h sem justifi cativa válida ou 
sem aprovação da COREMU será considerado desistente e chamado o próximo candi-
dato da lista, até o prazo máximo estabelecido pela CNRMS.
 11.6.  Todas as informações referentes às inscrições deferidas e indeferidas, gabarito, 
local, resultado fi nal, recursos e chamadas de candidatos para matrícula serão dispo-
nibilizados nos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.
hmmg.sp.gov.br), sendo responsabilidade exclusiva do candidato, acessá-las e acom-
panhar o andamento do Processo de Seleção.
 11.7.  O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti é autarquia pública municipal prestadora 
de serviços gratuitos de saúde através do Sistema Único de Saúde, e todos os seus pro-
gramas de residência atendem aos princípios e diretrizes do SUS, sendo obrigatório, 
para o cumprimento integral do programa, o estágio dos residentes junto às Unidades 
Básicas de Saúde e demais equipamentos do SUS municipal.
 11.8.  Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer regulamentos que 
vierem a ser publicados pela Comissão Nacional de Residência Multiprofi ssional em 
Saúde, contendo alterações.
 11.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Residência em 
Saúde (CORESA), ouvidas a Comissão de Residência Multiprofi ssional em Saúde 
(COREMU) ambas do HMMG e pelo IBFC, quando for o caso.
 11.10.  Todas as publicações ofi ciais referentes ao Processo de Seleção de que trata este 
Edital serão providenciadas pelo HMMG e disponibilizadas nos endereços eletrônicos 
do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 11.11.  Após a homologação, as informações referentes ao Processo de Seleção estarão 
disponíveis no endereço eletrônico do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br) e no endereço 
eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br).
 11.12.  Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a 
todos os candidatos, não havendo justifi cativa para o não cumprimento e para a apre-
sentação de documentos após as datas estabelecidas.
 11.13.  É de responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de 
validade desse Processo de Seleção, manter atualizado seu endereço junto ao HMMG.
 11.14.  Não serão fornecidos exemplares de provas relativas a Processos de Seleção 
anteriores.
 11.15.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apos-
tilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Processo 
de Seleção, ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto 
neste Edital.
 11.16.  Qualquer informação relativa ao Processo de Seleção poderá ser obtida na cen-
tral de atendimento do IBFC, telefone: (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, 
das 9 às 17 horas (horário de Brasília).
 11.17.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrés-
cimos enquanto não consumada a providência ou o evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será comunicada em ato complementar ao Edital no endereço do 
IBFC (www.ibfc.org.br).
 11.18.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizam pelas despesas com viagens e 
estadia dos candidatos para participar do Processo de Seleção.
 11.19.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candi-
dato decorrentes de:
 a)  endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado; 
 b)  endereço residencial desatualizado;
 c)  endereço residencial de difícil acesso;
 d)  correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por ra-
zões diversas;
 e)  correspondência recebida por terceiros. 
 1  1  .2  0  .  As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvido-
sos serão resolvidos pela Comissão do Processo de Seleção do HMMG e pelo IBFC, 
no que a cada um couber.
11.21. A residência Multiprofi ssional em Saúde do HMMG é regida de acordo com as 
normas da Comissão Nacional de Residência Multiprofi ssional em Saúde e do Regi-
mento Interno da Residência Multiprofi ssional em Saúde do HMMG, cujos dispositi-
vos o candidato matriculado deve comprometer-se a acatar e cumprir.
 11.22.  Aos Enfermeiros, Fisioterapeutas e Nutricionistas residentes matriculados é 
assegurada bolsa de estudos no valor bruto de  R$ 2.976,26  (dois mil, novecentos e se-
tenta e seis reais e vinte e seis centavos) observado o disposto pela Comissão Nacional 
de Residência Multiprofi ssional em Saúde.
11.23. A inscrição, aprovação e matrícula de acordo com do presente Edital, são res-
tritas à participação do candidato no Processo de SELEÇÃO DE ADMISSÃO AO 
1° ANO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO HOSPITAL 
MUNICIPAL "DR. MÁRIO GATTI" - 2015, portanto, não geram, ao término do pe-
ríodo da Residência, a expectativa e tampouco o direito à contratação no quadro de 
funcionários do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti.

 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA 
   ANEXO I   

 REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL OU DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
(PCD) 

I - Modelo de requerimento de prova especial ou de condições especiais, conforme 

solicitado no subitem 2.6, alínea "b" deste Edital.
PROCESSO DE SELEÇÃO DE ADMISSÃO AO 
 1° ANO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 2015 – ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA E 
NUTRIÇÃO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI” – 2015 
 
 
Eu,___________________________________________________________________________
______________, 
Inscrição nº ________________________________, 
RG.nº_______________________________________ e CPF. 
nº______________________________, venho requerer para o Processo de Seleção do HMMG 
para a Área de Especialização/Atuação  
de:_______________________________________________________ ____ 
(       ) – Prova em Braile  
(       ) – Prova Ampliada  
(       ) – Prova com Ledor 
(       ) – Prova com Intérprete de Libras 
(       ) – Tempo adicional para realização das Provas  
(       ) – 
Outros:_______________________________________________________________________  
 
Em ______/_______ / 2014 
                                                                        ________________________________________  
                                                                     Assinatura do candidato (a)  
Obs.: O laudo médico e a solicitação de prova especial ou condição especial (se for o caso) 
deverão ser postados até o dia 18 de Dezembro de 2014.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENFERMAGEM
Conhecimentos Básicos: Sistema Único de Saúde; Política Nacional de Atenção Bá-
sica; Política Nacional de Humanização; Controle Social em Saúde; Código de Ética 
dos Profi ssionais em Enfermagem.
Conhecimentos Específi cos: Vigilância em Saúde; Vigilância das doenças de notifi ca-
ção compulsória (com destaque para dengue, leptospirose, febre maculosa, hepatites 
virais, tuberculose, coqueluche, sarampo e rubéola); Profi laxia da raiva humana; Vigi-
lância das instituições coletivas (com destaque para instituições de longa permanência 
para idosos e para creches e pré-escolas); Atendimento de Enfermagem em Urgência e 
Emergência; Tratamento de Feridas; Gerenciamento em Enfermagem; Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE); Controle de Infecção Hospitalar; Programa 
Nacional/Estadual de Imunização; Atenção à Saúde da Criança; Atenção à Saúde da 
Mulher; Atenção à Saúde do Adulto; Atenção à Saúde do Idoso; Atenção à Saúde 
Mental; Trabalho em equipe Multiprofi ssional; Ações educativas na Atenção primária; 
Farmacologia aplicada à enfermagem em situações clínicas e cirúrgicas; Enfermagem 
em clínica médica e cirúrgica; Biossegurança; Semiologia e semiotécnicas; Cuidados 
paliativos; Programa de assistência domiciliar.
FISIOTERAPIA
Conhecimentos Básicos: Sistema Único de Saúde; Política Nacional de Atenção Bá-
sica; Política Nacional de Humanização; Controle Social em Saúde; Código de Ética 
do Fisioterapeuta.
Conhecimentos Específi cos: Política Nacional de Saúde à Pessoa com Defi ciência 
Física; Fisiologia pulmonar; Fisiologia óssea e muscular; Fisiologia neurológica; Fi-
siologia em pediatria; DPOC, enfi sema pulmonar, bronquite crônica, asma brônquica, 
cor pulmonale, hipertensão pulmonar; Pneumonia, broncopneumonia, derrame pleu-
ral, empiema pleural, pneumotórax; SDRA, pneumoconioses, aspergilose pulmonar, 
blastomicose pulmonar, tumor de pulmão; Bronquiolite, síndrome do mecônio, muco-
viscidose, apnéia transitória; AIDS, imunopatias; IAM, angina, ICC, arritmias cardí-
acas, doenças cardíacas congênitas, HAS; AVCI, síndrome da imobilidade, toxoplas-
mose, neurocriptococose, leptospirose; TCE e TRM; AVCH, aneurisma cerebral, má 
formação artério venosa, hidrocefalia; Esclerose lateral amiotrófi ca, esclerose múlti-
pla, polineuropatias; Meningite, paralisia cerebral; Fraturas de membros inferiores e 
tratamento fi sioterápico; Fraturas de membros superiores e tratamento fi sioterápico; 
Fisioterapia em cirurgias torácicas; Fisioterapia em cirurgias abdominais; Fisiotera-
pia em cirurgias vasculares; Fisioterapia em neurocirurgias; Técnicas em fi siotera-
pia cardiopulmonar; Técnicas em fi sioterapia ortofuncional; Técnicas em fi sioterapia 
neurofuncional; Ventilação mecânica invasiva (monitoração e desmame); Ventilação 
mecânica não invasiva (monitoração e desmame); Fisioterapia em Oncologia e Cui-
dados Paliativos.
NUTRIÇÃO
Conhecimentos Básicos: Sistema Único de Saúde; Política Nacional de Atenção Bá-
sica; Política Nacional de Humanização; Controle Social em Saúde; Código de Ética 
do Nutricionista.
Conhecimentos Específi cos: Política Nacional de Saúde à Pessoa com Defi ciência Fí-
sica; Princípios nutricionais da digestão, absorção, transporte e excreção de nutrientes; 
Metabolismo dos macronutrientes: Proteína, carboidratos e lipídios; Metabolismo das 
vitaminas; Metabolismo fl uídico e de eletrólitos; Metabolismo dos minerais e oligoe-
lementos; Metabolismo energético; Instrumentos de triagem nutricional; Avaliação da 
Composição Corporal de Adultos; Avaliação nutricional laboratorial; Semiologia nu-
tricional; Nutrição em pediatria; Nutrição do idoso; Nutrição na comunidade; Cuidado 
nutricional e prevenção das doenças crônico-degenerativas: obesidade, diabetes, disli-
pidemia, hipertensão, doenças vasculares e Síndrome Metabólica; Cuidado nutricional 
nas doenças do trato digestório; Cuidado nutricional na doenças pacreática; Cuidado 
nutricional na doença renal; Cuidado nutricional no paciente crítico; Cuidado nutri-
cional na insufi ciência hepática; Cuidado nutricional na doença cardíaca; Cuidado nu-
tricional na doença pulmonar; Cuidado nutricional do paciente oncológico; Cuidado 
nutricional na doença neurológica; Cuidado nutricional peri-operatório; Planejamento 
dietético; Métodos de suporte nutricional; Síndrome da realimentação; Organização 
hospitalar; Nutrição domiciliar; Nutrição e Alimentação da Gestante; Nutrição e Ali-
mentaçãodo adolescente; Cuidado nutricional para pacientes com HIV e AIDS.
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 DRA. ANA CLAUDIA VIEL MASTRANDREA 

 COORDENADORA DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 
  

 EDITAL RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA 2015 
 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA 2015 

 O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, de Campinas, situado na Avenida Prefeito 
Faria Lima, 340 - Pq. Itália, Campinas, Estado de São Paulo, telefone: (19) 3772-



36 Campinas, terça-feira, 04 de novembro de 2014Diário Ofi cial do Município de Campinas

5745 (COROD),conforme dispõe a legislação vigente, comunica que estarão abertas 
as inscrições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas para Cirurgi-
ões Dentistas Residentes nos Programas de Residência Odontológica, credenciados, 
cuja síntese será publicada no Diário Ofi cial do Município. O Processo de Seleção de 
ingresso nos Programas de Residência Odontológica reger-se-á pela Resolução No. 
022/2004 (Publicado no DOM (Campinas) de 15/12/2004), Processo No. 14633/2004 
do Conselho Federal de Odontologia (CROSP 4440/2004) e pelas instruções contidas 
neste Edital.
 1.   DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Processo de Seleção de Admissão ao 1° Ano de Residência Odontológica na Área 
de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial do Hospital Municipal "Dr. Mário 
Gatti" - 2015.
 1.2.  O Processo de Seleção será realizado sob a organização e a aplicação do Instituto 
Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC.
1.3. O candidato, ao inscrever-se no Processo de Seleção de admissão à Residência 
Odontológica do Hospital Municipal "Dr. Mário Gatti" estará declarando sob as penas 
da lei que concluiu o curso de graduação em Odontologia, devidamente autorizado e 
reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC, ou irá concluí-lo até a data de ma-
trícula do Programa pretendido e considerando o pré-requisitoestabelecido no Quadro 
de Vagas subitem 1.11, quando for o caso.
1.4. Também serão aceitas inscrições do candidato Brasileiro que concluiu curso de 
Odontologia no exterior, que deverá apresentar diploma revalidado por Universidade 
Pública, na forma da lei e, se estrangeiro, também deverá apresentar visto permanente 
e profi ciência da língua portuguesa e, em ambos os casos, o candidato deverá apresen-
tar o Registro no Conselho Regional de Odontologia no Brasil.
1.5. O Processo de Seleção de admissão do 1° ano de Residência Odontológica neste 
Hospital estará aberto para o preenchimento de vagas nos programas apresentados no 
Quadro de Vagas conforme subitem 1.11, deste Edital e será realizada sob a organiza-
ção e a aplicação do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC, doravante 
denominado IBFC.
 1.5.1.  Na eventualidade de abertura posterior de vagas extras não relacionadas no 
Quadro de Vagas, do subitem 1.11, para o Programa de Residência Odontológica do 
HMMG - 2015 serão aproveitados os candidatos aprovados no presente certame, se-
guindo-se a ordem de classifi cação.
 1.6.  A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital e em avisos, comunicados, erratas e Editais 
complementares que vierem a ser publicados referentes a esse Processo de Seleção, 
em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.7.  O acompanhamento da divulgação das informações referentes a esse Processo de 
Seleção é de inteira responsabilidade do candidato inscrito.
 1.8.  Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justifi car o atra-
so ou a ausência do candidato, nem será permitida a realização da prova fora do local 
e horário previamente estabelecidos no Edital de Convocação.
 1.9.  O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará em sua eliminação deste Processo de Seleção.
 1.10 . A Legislação e alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em 
vigor após a publicação deste Edital, não serão objeto de avaliação nas provas do 
Processo de Seleção.
1.11. VAGAS E PRÉ-REQUISITOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA ODON-
TOLÓGICA 2015

ESPECIALIDADES – 
ÁREA DE ATUAÇÃO

NÚMERO DE 
VAGAS

OFERECIDAS
2015

PRÉ-REQUISITOS DURAÇÃO

ODONTOLOGIA
ESPECIALIDADE NA 
ÁREA DE CIRURGIA 
E TRAUMATOLOGIA 

BUCOMAXILOFACIAL

02 R1

POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PLE-
NA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, EXPE-

DIDO POR INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS 
PELO MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO (MEC)

OU
CONCLUSÃO DO CURSO DE ODONTO-
LOGIA ATÉ A DATA DE MATRÍCULA NO 

PROGRAMA PRETENDIDO

03 ANOS

OBS.: As vagas oferecidas correspondem ao número total de bolsas para Residência 
de 1° ano em 2015.
 2. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PARA CANDIDATOS 
COM DEFICIÊNCIA 
 2.1.  Às pessoas com defi ciência, que pretendam fazer prova especialmente adaptada, é 
assegurado o direito de manifestarem este desejo no momento da inscrição.
 2.1.2.  Por ocasião da realização das Matrículas se for verifi cado qualquer tipo de in-
compatibilidade da defi ciência apresentada ao pleno exercício das atividades, o can-
didato será submetido à avaliação médica realizada pelo Hospital Mario Gatti estando 
sujeito à eventual eliminação do certame por conta de incompatibilidade de sua defi -
ciência e as características da função. 
 2.2.  A utilização de material tecnológico de uso habitual não obsta a inscrição porém, 
a defi ciência do candidato deve permitir o desempenho adequado das atribuições espe-
cifi cadas para a Especialidade/Área de Atuação, admitida a correção por equipamen-
tos, adaptações, meios ou recursos especiais.
 2.3.  Durante o preenchimento do Formulário de Inscrição, o candidato com defi ci-
ência, além de observar os procedimentos descritos no item 3 deste Edital, deverá 
informar que é portador de defi ciência e a forma de adaptação de sua prova, quando 
necessário.
 2.4.  Para assegurar o atendimento diferenciado durante a prova, o candidato com 
defi ciência deverá encaminhar, até o dia  18 de dezembro de 2014 , via SEDEX, ao 
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC, Rua Waldomiro Gabriel de 
Mello, 86, Chácara Agrindus, Taboão da Serra - SP - CEP: 06763-020, os documentos 
a seguir:
 a) Laudo Médico  original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 
(doze) meses até a data do término das inscrições, atestando a espécie e o grau de 
defi ciência, com expressa referência ao código correspondenteda Classifi cação Inter-
nacional de Doença - CID, bem como a provável causa da defi ciência; e 
 b) Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais(Anexo I)  devi-
damente preenchido e assinado, para assegurar previsão de adaptação da sua prova. 
 2.5.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizam pelo extravio ou atraso dos docu-
mentos encaminhados via SEDEX, sendo considerada para todos os efeitos a data de 
postagem.
 2.6.  O candidato com defi ciência, além do envio do  Laudo Médico  e do Requerimen-
to de Prova Especial ou de Condições Especiais ( Anexo I)  indicado nas alíneas "a" e 
"b" do item 2.4 deste Edital, deverá assinalar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, 
nos respectivos prazos, a condição especial de que necessitar para a realização da 
prova, quando houver. 

 2.7.  Ao candidato com defi ciência é facultado tempo adicional para realização das 
provas devendo requerê-lo por meio do preenchimento do  Anexo I  deste Edital. Para 
a concessão deste direito deverá ser enviada justifi cativa e parecer emitido por espe-
cialista da área de sua defi ciência, juntamente com os documentos e prazo requeridos 
no subitem 2.4, alíneas "a" e "b".
 2.8.  Os documentos indicados no item 2.4 deste Edital terão validade somente para 
este Processo de Seleção e não serão devolvidos. 
 2.9.  Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos disposi-
tivos mencionados no item 2.4. deste Edital, para pessoas com defi ciência não terão a 
prova e/ou condições especiais atendidas.
 2.10.  A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com 
defi ciência atenderá a legislação específi ca e estará condicionada à possibilidade téc-
nica de atendimento examinada pelo IBFC.
 2.11.  Os candidatos com defi ciência que não solicitarem a condição especial de rea-
lização da prova no momento da inscrição, conforme as instruções constantes deste 
Edital, não poderão impetrar recurso em favor de sua situação.
 2.12.  Será desconsiderado qualquer recurso em favor de candidato com defi ciência 
que não seguir as instruções constantes deste Edital.
 2.13.  O candidato deverá consultar acerca do atendimento de sua solicitação nos en-
dereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 2.14.  Os candidatos com defi ciência participarão do Processo de Seleção em igualda-
de de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova, à 
avaliação, aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação da prova.
 3. DAS INSCRIÇÕES  
 3.1.  Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certifi car-
-se de que preenche todos os requisitos estabelecidos neste Edital. Poderá ser cancela-
da a inscrição do candidato se for verifi cado, a qualquer tempo, o não atendimento da 
totalidade dos requisitos fi xados neste Edital.
 3.2.  Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição 
determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorren-
tes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
 3.3.  O candidato ao efetuar sua inscrição não poderá utilizar abreviaturas quanto ao 
nome, data de nascimento e localidades. 
 3.4.  As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsa-
bilidade do candidato, podendo o HMMG e o IBFC excluir do Processo de Seleção o 
candidato que preencher dados incorretos, bem como aquele que prestar informações 
inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
 3.5.  Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via 
correio eletrônico ou qualquer outro meio não previsto neste Edital.
 3.6.  Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional e extempo-
rânea.
3.7. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das nor-
mas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.
 3.8.Dos Procedimentos para Inscrição: 
 3.8.1.  As inscrições para este Processo de Seleção serão realizadas exclusivamente pela 
 Internet , nos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.
hmmg.sp.gov.br),  no período das 8 horas do dia 17 de novembro às 23h59min. do 
dia 17 de dezembro de 2014 , observado o horário de Brasília.
 3  .8.2 . Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Fí-
sica - CPF do candidato e o preenchimento das informações contidas no Formulário 
de Inscrição, bem como a realização do recolhimento da taxa de inscrição, no prazo 
estipulado no subitem 3.8.1.
 3.8.3.  Após a confi rmação da inscrição, que ocorrerá ao término da operação, o can-
didato deverá imprimir o boleto de cobrança para efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, até o dia do vencimento impresso no boleto, em qualquer agência bancária.
 3.8.4.  O recibo de pagamento será o comprovante de que o candidato realizou sua 
inscrição nesse Processo de Seleção.
 3.8.5.  A inscrição do candidato somente será concretizada após a confi rmação do pa-
gamento da taxa de inscrição.
 3.8.6.  Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado por depósito em caixa 
eletrônico, pelo correio, fac símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de paga-
mento ou depósito em conta corrente, condicional, agendamento eletrônico, cheque 
ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não o especifi cado 
neste Edital.
 3.8.7.  Não será considerado o pedido de inscrição não efetivado por motivo de ordem 
técnica de computadores, falhas de comunicação ou congestionamento de linhas, bem 
como outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados.
 3.8.8.  O candidato, inscrito por terceiro, assume total responsabilidade pelas infor-
mações prestadas por seu representante, arcando com as consequências de eventuais 
erros no preenchimento do requerimento de inscrição disponível pela via eletrônica.
 3.8.9.  Efetuar o pagamento da inscrição no valor de  R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 
reais),  de acordo com as instruções constantes nos endereços eletrônicos do IBFC 
(www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br) . 
 3.9.  Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada em valor superior 
ao fi xado ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da 
taxa de inscrição, seja qual for o motivo. A devolução da importância paga somente 
ocorrerá se o Processo de Seleção não se realizar.
 3.10.  O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição, até a data de venci-
mento constante do seu boleto, poderá utilizar a opção de imprimir a  2ª via do boleto  
até o dia subsequente ao término da inscrição. O candidato que não efetuar o paga-
mento da inscrição até o dia imediatamente subsequente ao término da inscrição,  18 
de dezembro de 2014 , fi cará impossibilitado de participar do Processo de Seleção.
3.11. O boleto bancário deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição 
após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição on-line.

 4. EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 4.1.  A partir de  22 de dezembro de 2014,  o candidato deverá conferir, nos endereços 
eletrônicos do  IBFC  ( www.ibfc.org.br  ) ou do HMMG (  www.hmmg.sp.gov.br  )na 
opção inscrições homologadas (efetivadas) , se os dados da sua inscrição foram re-
cebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do IBFC, pelo telefone 
(11) 4788-1430de segunda a sexta-feira úteis, das  9 às 17 horas  (horário de Brasília), 
para verifi car o ocorrido. 
 4.2.  Inscrições realizadas em desacordo com o disposto neste Edital serão conside-
radas inválidas, sem direito a ressarcimento da taxa porventura paga pelo candidato.
 5. SOLICITAÇÃO DE CONDIÇOES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS DAS LACTANTES 
 5.1.  A candidata que seja lactante deverá preencher, no próprio formulário de inscrição, 
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requerimento especifi cando esta condição para a adoção das providências necessárias.
 5.2.  Nos horários destinados à amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamen-
te, da sala/local em que estarão sendo realizadas as provas, para atendimento ao seu 
bebê, em sala especial a ser reservada pela Coordenação do Processo de Seleção.
 5.3.  Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 5.4.  Para a amamentação o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado 
pela Coordenação do Processo de Seleção.
 5.5.  O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua guar-
da (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adul-
to, em local apropriado, será indicada pela Coordenação do Processo de Seleção.
 5.6.  Durante o período de amamentação, a candidata será acompanhada de uma "fi s-
cal" do IBFC que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condi-
ções deste Edital, sem a presença do responsável pela guarda da criança.
 5.7.  A candidata nesta condição ,  que não levar acompanhante, não realizará as provas.
 6. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 6.1 . A aplicação da Prova Objetivaestá  prevista  para o dia  18 de janeiro de 2015 e será 
realizada na cidade de Campinas SP.
 6.1.1.  A data, locais e horário da Prova Objetiva serão divulgados na data provável 
de  12de janeiro de 2015  nos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do 
HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 6.1.2.  Não será enviado, via correio, cartão de convocação para as provas. A data, local 
e horário de realização das provas serão disponibilizados nos endereços eletrônicos 
indicados no subitem 6.1.1.
6.2. As provas terão duração de 5 (cinco) horas, só podendo o candidato retirar-se da 
sala uma hora após do início da prova. O tempo de duração da prova inclui o preen-
chimento da Folha de Respostas.
 6.2.1.  Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados 
para realização de provas, o HMMG e o IBFC reservam-se o direito de alocá-los 
em cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade ou ônus 
quanto ao transporte e o alojamento desses candidatos.
 6.2.2.  O candidato deve acompanhar através dos endereços eletrônicos do IBFC 
(www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), o Edital de Convocação para 
realização das provas.
 6.3.  Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, do-
mingos ou feriados.
 6.4.  O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de 
realização da prova, para fi ns de justifi cativa de sua ausência.
 6.5.  É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local 
de realização das Provas, a fi m de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao 
candidato visitar o local de realização da prova com antecedência.
 6.6.  Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justifi car o 
atraso ou a ausência do candidato.
 6.7.  O não comparecimento à prova objetiva, por qualquer motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação deste Processo de Seleção.
 6.8.  Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, 
sexo e data de nascimento, deverão ser corrigidos pelos candidatos somente no dia das 
respectivas provas, com o fi scal de sala. 
 6.9.  O candidato que não solicitar a correção dos dados deverá arcar exclusivamente 
com as consequências advindas de sua omissão.
 6.10.  O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na Con-
vocação, mas que apresente o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos 
moldes previstos neste Edital, poderá participar do Processo de Seleção, devendo pre-
encher e assinar, no dia da prova, formulário específi co. 
 6.11.  A inclusão de que trata o subitem 6.10 será realizada de forma condicional, sujei-
ta a posterior verifi cação quanto à regularidade da referida inscrição.
 6.12.  Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automati-
camente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
 6.13.  O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aque-
la constante do seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica.
 6.14.  Depois de identifi cado e acomodado na sala de prova, o candidato não poderá 
consultar ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o 
horário de início da prova. 
 6.15.  O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 
de um fi scal.
 6.16.  É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando qualquer tipo de 
arma. 
 6.17.  O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do fecha-
mento dos portões, munido de:
 a)  Comprovante de inscrição;
 b)  Original de um dos documentos de identidade a seguir: carteira e/ou cédula de 
identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédula de Identidade para 
Estrangeiros, Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, 
por força de Lei Federal valem como documento de identidade, como, por exemplo, 
OAB, CRM, CREA, CRC etc., Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografi a na forma da Lei Federal 
nº. 9.503/1997);
 c)  Caneta esferográfi ca, de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
 6.18.  Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos docu-
mentos discriminados no subitem 6.17, alínea "b",em perfeitas condições, de modo a 
permitir, com clareza, a identifi cação do candidato. Documentos violados e rasurados 
não serão aceitos.
 6.19.  Identifi cação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identifi cação gere dúvidas quanto à fi sionomia, à assinatura ou à condição de conser-
vação do documento. 
 6.20.  O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
 6.21.  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns, Protocolos, 
Boletim de Ocorrência Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional 
de Habilitação emitida anteriormente à Lei Federal nº 9.503/97, Carteira de Estudan-
te, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada, protocolos, cópias 
dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não 
constantes deste Edital. 
 6.22.  Durante a prova,  não será permitido  ao candidato realizar anotação de informa-
ções relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, consultas 
bibliográfi cas de qualquer espécie, bem como usar no local de exame armas, quaisquer 
aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, re-
ceptor, telefone celular, walkman etc.), boné, gorro, chapéu e óculos de sol, bolsas 
ou sacolas. O descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato.

 6.23.  Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, en-
quanto na sala de prova, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, 
sendo acondicionados em saco plástico a ser fornecido pelo IBFC exclusivamente 
para tal fi m e acomodados em local a ser indicado pelos fi scais de sala de prova.
 6.23.1.  O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qual-
quer um dos objetos especifi cados no subitem 6.22, incluindo os aparelhos eletrôni-
cos citados, mesmo que desligados, será automaticamente eliminado do Processo de 
Seleção.
 6.23.2. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível a 
retirada da bateria, os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a 
ser indicado pelos fi scais de sala de provas. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, 
o candidato será eliminado do concurso.
 6.24. O IBFC recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identi-
dade, lápis, borracha e caneta esferográfi ca, de tinta azul ou preta, para a realização da 
prova e não leve nenhum dos objetos citados nos itens anteriores.
 6.25.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizarão por perda ou extravio de documen-
tos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização de prova, 
nem por danos neles causados.
 6.26.  Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 
descobertas, à observação dos fi scais de sala, durante todo o período de realização 
das provas.
 6.27.  No ato da realização das provas serão fornecidos aos candidatos os Cadernos de 
Questões e as Folhas de Respostas personalizadas com os dados do candidato, para 
aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das respostas.
 6.28.  O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Res-
postas, em especial seu nome, número de inscrição e número do documento de iden-
tidade.
 6.29.  Nas provas, o candidato deverá assinalar as respostas das questões na Folha de 
Respostas personalizada com caneta esferográfi ca, de tinta preta ou azul, que será o 
único documento válido para a correção de sua prova.
 6.30.  Não serão computadas questões não respondidas e ou questões que contenham 
mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, 
ainda que legíveis.
 6.31.  O candidato não deverá fazer nenhuma marca fora do campo reservado às res-
postas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, pre-
judicando o seu desempenho.
 6.32.  Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato, devendo este arcar com os prejuízos advindos de marcações feitas incor-
retamente.
 6.33.  O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do can-
didato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específi cas contidas 
neste Edital e na capa do Caderno de Questões. 
 6.34.  Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Processo de Seleção, no dia 
de realização das provas o candidato será submetido ao sistema de identifi cação por 
digital e detecção de metal.
 6.35.  Em nenhuma hipótese será admitida troca de local de realização das provas. 
 6.36.  Somente será permitido ao candidato sair da sala de prova após transcorrido o 
tempo mínimo de  1 (uma) hora , mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Res-
postas e do seu Caderno de Questões ao fi scal de sala.
 6.36.1.  O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala du-
rante o período mínimo estabelecido no subitem 6.36, terá o fato consignado em ata e 
será automaticamente eliminado do Processo de Seleção.
 6.37.  Será excluído do Processo de Seleção o candidato que:
 a)  Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
 b)  Não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 6.17, alínea "b" 
deste Edital;
 c)  Não comparecer àprova, seja qual for o motivo alegado;
 d)  Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fi scal ouantes do tempo 
mínimo de permanência estabelecido no subitem 6.36 deste Edital;
 e)  For surpreendido em comunicação com outro candidato, ou terceiros, verbalmente, 
por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, ou utilizando-se de livros, 
notas, impressos ou calculadoras;
 f)  For surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou fazendo uso de 
telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, gravador, notebook e/ou equipamento 
similar;
 g)  Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 h)  Não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas conforme o subitem 
6.36 deste Edital;
 i)  Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em 
relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades 
presentes;
 j)  Fizer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito)fora dos 
meios permitidos;
 k)  Ausentar-se da sala de provas, portando as Folhas de Respostas e/ou Cadernos de 
Questões;
 l)  Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e nas Folhas 
de Respostas;
 m)  Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação pró-
pria ou de terceiros;
 n)  Não permitir a coleta de sua assinatura;
 o)  Não se submeter ao sistema de identifi cação por digital e ou detecção de metal;
 p)  For responsável por falsa identifi cação pessoal;
 q)  Descumprir as normas e os regulamentos do HMMG e do IBFC durante a realiza-
ção das provas.
 6.38.  Excetuada a situação prevista no item 5., não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, 
podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no Processo de Seleção.
 6.39.  Solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de via-
bilidade e de razoabilidade.
 6.40.  No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da 
equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referen-
tes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classifi cação.
 6.41.  Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, ou por inves-
tigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas 
e ele será automaticamente eliminado do Processo de Seleção.
 6.42.  Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não 
serão fornecidos exemplares do Caderno de Questões aos candidatos ou a instituições 
de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Processo de Seleção.
 6.43.  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplica-
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ção das provas em razão de afastamento do candidato da sala de provas.
 6.44.  O Gabarito das Provas Objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC 
(www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), em até 48 horas após a apli-
cação da mesma. 
 6.45.  O Caderno de Questões da prova será divulgado no endereço eletrônico do IBFC 
(www.ibfc.org.br), na mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas durante o 
prazo recursal.
 6.46.  No caso de o candidato não conseguir visualizar o seu local de prova no ende-
reço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) ou do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), 
dentro do período fi xado, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento 
ao Candidato - SAC do IBFC, pelo telefone(11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira 
úteis, das 9 às 17 horas (horário de Brasília), até o 3º (terceiro) dia que antecede a 
aplicação das provas para as devidas orientações.
 7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 7.1.  Os candidatos à admissão no Programa de Residência Odontológica deverão se 
submeter ao Processo de Seleção Pública. 
 7.2.  O Processo de Seleção para o Programa de Residência Odontológica na área de 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial será composto de fase única: Prova Ob-
jetiva de Múltipla Escolha.
 7.2.1.  A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de  80 (oitenta) questões  
distribuídas pelos itens de conhecimentos, sendo que cada questão conterá  4 (quatro) 
alternativas, com letras de A a D,  com uma única resposta correta, respectivos às 
áreas de especialização a que se referem.
 7.2.2.  A Prova Objetiva de Múltipla Escolha de todos os candidatos será corrigida por 
meio de leitura ótica . 
7.3. O candidato deverá conferir o seu número de inscrição e outros dados com o 
impresso na Folha de Respostas da sua prova e esta não poderá conter rasuras nem 
ser substituída.
7.4.A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos.
7.4.1.Será considerado habilitado o candidato que obtiver pontuação maior ou igual a 
40% (quarenta por cento) do total de pontos na prova objetiva.
7.4.2. O resultado preliminar da Prova Objetiva será divulgado em data prevista de 04 
de fevereiro de 2015 por Categoria Profi ssional epelo número de inscrição nos ende-
reços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 7.4.6. Os candidatos que obtiverem pontuação menor que 40% do total e aqueles que 
não compareceram à Prova Objetiva estarão automaticamente excluídos do Processo 
de Seleção.
 8. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE DOS CAN-
DIDATOS  
 8.1.  Do total de pontos da prova objetiva, será processada a classifi cação fi nal dos 
candidatos, em ordem decrescente da nota fi nal por Categoria Profi ssional. 
 8.2.  O resultado fi nal será divulgado na Internet nos endereços eletrônicos do IBFC 
(www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br),por número de inscrição dos 
candidatos em ordem de classifi cação.
8.3. O resultado não será divulgado por telefone, fax, telex, carta ou telegrama, em 
hipótese alguma.
 8.4.  Havendo empate na totalização dos pontos,  terá preferência o candidato com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,  conforme estabelece o parágrafo único 
do art. 27 da Lei Federal nº. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
 8.5.  Persistindo o empate, serão aplicados os seguintes critérios:
 8.5.1.  O desempate benefi ciará o candidato que, na ordem a seguir, tenha obtido, su-
cessivamente, em cada especialidade:
b) maior pontuação na disciplina de conhecimentos específi cos;
c) maior idade (serão verifi cados data, mês, hora de nascimento);
d) número de fi lhos menores de 18 anos (sujeito à comprovação).
 8.6.  O resultado fi nal deste Processo de Seleção será publicado no Diário Ofi cial do 
Município, nos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e HMMG (www.
hmmg.sp.gov.br), a partir do dia  09 de fevereiro de 2015 , onde constarão as inscrições 
e notas fi nais dos candidatos aprovados, assim como a classifi cação por eles obtida.
 9. DOS RECURSOS  
 9.1.  Será assegurado aos candidatos o direito a recurso em relação:
a) aoGabarito e às questões da Prova Objetiva de múltipla escolha;
b) aoResultado Preliminar.
 9.1.1 . O prazo para interposição dos recursos será de  2 (dois)dias , no horário das  9 
horas do primeiro dia às 16 horas do último dia , ininterruptamente, contados do 
primeiro dia útil posterior à data de divulgação do ato ou do fato que lhe deu origem, 
devendo, para tanto, o candidato utilizar os endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.
org.br) ou do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), e seguir as instruções a serem infor-
madas na ocasião.
 9.2. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br)ou 
do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br)e preencher o formulário próprio disponibilizado 
para recurso, imprimir e enviar ao IBFC, através dos correios pelo serviço de SEDEX, 
para o endereço Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da 
Serra - SP - CEP: 06763-020, indicando como referência no envelope, "RECURSO/ 
HOSP. MARIO GATTI/ODONTOLOGIA" (especifi car a fase ou motivação que 
deu origem ao recurso, subitem 9.1).
 9.3.  O candidato que desejar interpor recurso, único por fase do Processo de Seleção, 
relativamente ao item 9.1., deverá fazê-lo individualmente, em formulário único com 
a devida fundamentação, não sendo aceito recurso coletivo.
 9.4.  Apenas serão analisados os recursos recebidos de acordo com os subitens 
9.1.,9.1.1.,9.2. e9.3.
 9.5.  A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante 
data de envio, sendo rejeitado liminarmente recurso enviado fora do prazo.
 9.6.  Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modifi cação do gabari-
to divulgado antes dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito 
defi nitivo, não se admitindo recurso dessa modifi cação decorrente das impugnações.
 9.7.  Quanto ao gabarito, o candidato que se sentir prejudicado deverá apresentar indi-
vidualmente o seu recurso, devidamente fundamentado e com citação da bibliografi a.
 9.8.  O ponto correspondente à anulação de questão da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha, em razão do julgamento de recurso será atribuído a todos os candidatos.
 9.9.  Quando resultar alteração do gabarito, a resposta correta será corrigida de acordo 
com o gabarito ofi cial defi nitivo.
 9.10.  Em caso de deferimento de recurso interposto, poderá eventualmente ocorrer 
alteração da classifi cação inicial obtida pelo candidato para uma classifi cação superior 
ou inferior ou ainda poderá ocorrer desclassifi cação do candidato que não obtiver nota 
mínima exigida para aprovação.
 9.11.  Os recursos interpostos que não se refi ram especifi camente aos eventos apraza-
dos não serão apreciados.
 9.12.  Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados:

 a)  Em desacordo com as especifi cações contidas neste capítulo;
 b)  Fora do prazo estabelecido;
 c)  Fora da fase estabelecida;
 d)  Sem fundamentação lógica e consistente; 
 e)  Com argumentação idêntica a outros recursos; 
 f)  Contra terceiros;
 g)  Em coletivo;
 h)  Cujo teor desrespeite a Banca Examinadora.
 9.13.  Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso 
de gabarito fi nal defi nitivo. 
 9.14.  A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 9.15.  O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candi-
datos.
 10. DAS MATRÍCULAS 
10.1. Os candidatos classifi cados conforme limite de vagas, estabelecido no Quadro 
de Vagas, deverão efetuar as matrículas no período de 23 a 25 de fevereiro de 2015, 
no horário das 9h às 12h e das 13h às 16h, munidos da documentação exigida na Sala 
da COROD do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, situado na Avenida Prefeito Faria 
Lima, 340, Parque Itália, 1°andar, telefone: (19) 3772-5745 (COROD).
10.1.1. Será permitida a realização de matrícula de candidato aprovado por procurador 
ofi cialmente constituído, desde que atenda a todos os requisitos determinados neste 
Edital.
10.2. No ato da matrícula os aprovados deverão apresentar:
 a)  documento comprobatório do pré-requisito, quando necessário
 b)  duas fotos 3X4
 c)  1 (uma) cópia da cédula de identidade;
 d)  1 (uma) cópia do diploma ou declaração de conclusão da Graduação em Odonto-
logia;
 e)  1 (uma) cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
 f)  1 (uma) cópia da cédula do CRO-SP ou o respectivo protocolo, quando for o caso;
 g)  número de inscrição do PIS, NIT ou INSS;
 h)  1 cópia do currículo devidamente encadernado, que permanecerá arquivado na se-
cretaria da COROD até a conclusão da residência;
 i)  procuração com fi rma reconhecida, quando for o caso.
10.3. O candidato Brasileiro com curso no exterior deverá apresentar diploma reva-
lidado por Universidade Pública, na forma da lei e, se estrangeiro, além do diploma 
revalidado, também deverá apresentar visto permanente e profi ciência da língua por-
tuguesa, comprovada por instituição ofi cial.
10.3.1. Caso o candidato venha a ser aprovado, sua matrícula estará condicionada à 
apresentação de todos os documentos exigidos no subitem 10.2 e 10.3.
10.4. No ato da matrícula o candidato deverá agendar exame médico admissional, 
que deverá ser realizado na UST (Unidade de Saúde do Trabalhador) do H.M.M.G. 
fi cando o candidato responsável em apresentar o laudo fi nal elaborado na UST, na 
COROD.
 10.5.  No caso do candidato convocado não realizar a matrícula no período estabele-
cido no item 10.1 será considerado desistente. Na hipótese de restarem vagas, a partir 
do dia  26 de fevereiro de 2015 a COROD fará novas convocações diárias, pelos 
endereços eletrônicos do IBFC ( www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.
br), para o preenchimento das mesmas, seguindo a ordem de classifi cação dos candi-
datos. O candidato, que não se apresentar no prazo de 01 (um) dia útil para efetuar a 
matrícula, será considerado desistente e, portanto desclassifi cado . 
10.6. Na hipótese de restarem vagas remanescentes haverá chamadas diárias, nos en-
dereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e HMMG (www.hmmg.sp.gov.br),até 
o prazo máximo estabelecido pelas CNRMS.
10.6.1. Os candidatos serão admitidos à Residência Odontológica na Especialidade 
em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, na ordem rigorosa de classifi cação.
10.6.2. Em caso de desistência de algum candidato residente já matriculado será con-
vocado o próximo candidato classifi cado, respeitada a ordem de classifi cação, que terá 
02(dois) úteis para efetuar a matrícula.
10.6.3.A chamada deverá ser realizada por número de inscrição através dos endereços 
eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. As provas serão destruídas, decorridos três meses de sua aplicação.
11.2. Somente serão convocados candidatos para o preenchimento de vagas ocorridas 
pela desistência de outros até prazo máximo conforme determinação descrita neste 
Edital.
 11.3.  A residência será assumida às  7 horas do dia 02 de março de 2015 .
 11.4.  O candidato matriculado que não comparecer ao Programa de Residência Odon-
tológica no prazo de 48 horas após a data do início das atividades, será considerado 
desistente e automaticamente eliminado do Processo de Seleção, sendo convocado o 
próximo candidato da lista classifi catória.
11.5. As desistências das vagas de residência Odontológica deverão ser solicitadas 
pelo candidato por documento feito de próprio punho, assinado e entregue na secre-
taria da COROD ou enviada pore-mail corodhmmg@gmail.com, anexando o docu-
mento assinado e digitalizado, juntamente, com o documento de identifi cação. Ao 
proceder desta forma o candidato será eliminado da lista de espera, quando então será 
convocado o candidato subsequente. 
11.5.1. O residente matriculado no programa que abandonar as atividades da Resi-
dência Odontológica por mais de 48h sem justifi cativa válida ou sem aprovação da 
COROD será considerado desistente e chamado o próximo candidato da lista.
 11.6.  Todas as informações referentes às inscrições deferidas e indeferidas, gabarito, 
resultado preliminar, resultado fi nal, recursos e chamadas de candidatos para matrí-
cula serão disponibilizados nos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e 
do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), sendo responsabilidade exclusiva do candidato 
acessá-las e acompanhar todas as publicações do Processo de Seleção.
 11.7.  O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti é autarquia pública municipal prestadora 
de serviços gratuitos de saúde através do Sistema Único de Saúde, e todos os seus pro-
gramas de residência atendem aos princípios e diretrizes do SUS, sendo obrigatório, 
para o cumprimento integral do programa, o estágio dos residentes junto às Unidades 
Básicas de Saúde e demais equipamentos do SUS municipal.
 11.8.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Residência 
em Saúde (CORESA) do HMMG, ouvidas a Comissão de Residência Odontológica 
(COROD)do HMMG e pelo IBFC, quando for o caso.
 11.9.  Todas as publicações ofi ciais referentes ao Processo de Seleção de que trata este 
Edital serão providenciadas pelo HMMG e disponibilizadas nos endereços eletrônicos 
do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 11.10.  O HMMG homologará e publicará no Diário Ofi cial do Município a relação das 
inscrições dos candidatos aprovados no Processo de Seleção por ordem de classifi ca-
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ção, disponibilizando também nos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e 
do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 11.11.  Após a homologação, as informações referentes ao Processo de Seleção estarão 
disponíveis no endereço eletrônico do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br) e no endereço 
eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br).
 11.12.  Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a 
todos os candidatos, não havendo justifi cativa para o não cumprimento e para a apre-
sentação de documentos após as datas estabelecidas.
 11.13.  É de responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de 
validade desse Processo de Seleção, manter atualizado seu endereço junto ao HMMG.
 11.14.  Não serão fornecidos exemplares de provas relativas aos Processos de Seleção 
anteriores.
 11.15.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apos-
tilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Processo 
de Seleção, ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto 
neste Edital.
 11.16.  Qualquer informação relativa ao Processo de Seleção poderá ser obtida na cen-
tral de atendimento do IBFC, telefone: (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, 
das 9 às 17 horas (horário de Brasília).
 11.17.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrés-
cimos enquanto não consumada a providência ou o evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será comunicada em ato complementar ao Edital no endereço do 
IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 11.18.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizam pelas despesas com viagens e 
estadia dos candidatos para participar do Processo de Seleção.
 11.19.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candi-
dato decorrentes de:
 a)  endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado; 
 b)  endereço residencial desatualizado;
 c)  endereço residencial de difícil acesso;
 d)  correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por ra-
zões diversas;
 e)  correspondência recebida por terceiros. 
 11.20.  As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvido-
sos serão resolvidos pela Comissão do Processo de Seleção do HMMG e pelo IBFC, 
no que a cada um couber.
11.21. A residência Odontológica do HMMG é regida de acordo com as normas da 
COROD e do Regimento Interno de Residência Odontológicado HMMG, cujos dispo-
sitivos o candidato matriculado deve comprometer-se a acatar e cumprir.
 11.22  Aos Cirurgiões Dentistas matriculados é assegurada bolsa de estudos, de acordo 
com o valor mínimo estipulado pela Lei Federal nº 11.381 de 01/12/2006 e modifi ca-
ções legislativas posteriores.
 11.23.  No ato da matrícula, os Cirurgiões Dentistas matriculados assinarão o Termo 
de Compromisso, no qual declararão plena ciência do teor do Regimento Interno do 
programa de Residência Odontológica.
11.24. A inscrição, aprovação e matrícula de acordo com o presente Edital, são res-
tritas à participação do candidato no Processo de Seleção de Admissão ao 1° Ano de 
Residência Odontológica do Hospital Municipal "Dr. Mário Gatti" - 2015, portanto, 
não geram, aotérmino do período da Residência Odontológica, a expectativa e tam-
pouco o direito à contratação no quadro de funcionários do Hospital Municipal Dr. 
Mario Gatti.
  

 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA     
 ANEXO I - REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL OU DE CONDIÇÕES 

ESPECIAIS (PCD) 
I - Modelo de requerimento de prova especial ou de condições especiais, conforme 
solicitado no subitem 2.6, alínea "b" deste Edital.

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ADMISSÃO AO 1° ANO DE RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA 
HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI” – 2015 
REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL OU CONDIÇÃO ESPECIAL 
 
 
Eu,___________________________________________________________________________
__________, 
Inscrição nº ________________________________, 
RG.nº_______________________________________ e CPF. 
nº______________________________, venho requerer para o Processo de Seleção do HMMG 
para a Área de Especialização/Atuação  
de:_______________________________________________________ ____ 
(       ) – Prova em Braile  
(       ) – Prova Ampliada  
(       ) – Prova com Ledor 
(       ) – Prova com Intérprete de Libras 
(       ) – Tempo adicional para realização das Provas  
(       ) – 
Outros:_______________________________________________________________________  
 
Em ______/_______ / 2014. 
                                                                        ________________________________________  
                                                                     Assinatura do candidato (a)  

 
 

Obs.: O laudo médico e a solicitação de prova especial ou condição especial (se for o caso) 
deverão ser postados até o dia 18 de dezembro de 2014.

 ANEXO II 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
BUCO-MAXILO-FACIAL 

 CONHECIMENTOS BÁSICOS: 
1. Sistema Único de Saúde (SUS).
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
2. Elementos de fi siopatologia geral
3. Homeostasia e metabolismo
4. Reparação tecidual
5. Bases morfológicas craniofaciais
6. Crescimento e desenvolvimento craniofacial
7. Fisiopatologia do sistema estomatognático
8. Promoção de saúde
9. Semiologia aplicada

10. Diagnóstico por imagens
11. Terapêuticas medicamentosas
12. Bases farmacológicas e clínicas das anestesias
13. Ergonomia e instrumentação cirúrgica
14. Princípios da cirurgia
15. Pré, trans e pós-operatório
16. Técnica cirúrgica buco-maxilo-facial
17. Urgências bucais
18. Infecções bucais e da região de cabeça e pescoço
19. Exodontias
20. Apicectomias
21. Retenção dental
22. Cirurgia pré-protética
23. Reimplante dental
24. Transplante dental
25. Tracionamento Dental
26. Traumatologia bucomaxilofacial
27. Estomatologia
28. Desordens têmporomandibulares e dores miofaciais
29. Deformidades dento-faciais: cirurgia corretiva, reconstrutiva e reparadora
30. Biomateriais
31. Implantologia
32. Enxertos de tecidos 
33. Primeiros Socorros
34. Bioética
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 DR. FRANCISCO AZEVEDO 

 COORDENADOR DA RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA 
  

 EDITAL RESIDÊNCIA MÉDICA 2015 
 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2015 

 O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, o Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi 
(Complexo Hospitalar Ouro Verde) e o Hospital Maternidade de Campinas, conforme 
dispõe a legislação vigente, comunicam que estarão abertas as inscrições para seleção 
dos candidatos ao preenchimento de vagas para Médicos Residentes nos Programas 
de Residência Médica, credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica 
- CNRM/MEC das instituições, de acordo com o presente Edital, cuja síntese será 
publicada no Diário Ofi cial do Município. O Processo de Seleção de ingresso nos 
Programas de Residência Médica reger-se-á pela Lei 6.932/81 e Resoluções comple-
mentares pertinentes, da Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC e 
pelas instruções contidas neste Edital.
 1.   DISPOSIÇÃOES PRELIMINARES 
 1.1.  Processo de seleção de admissão ao 1° ano de Residência Médica do Hospital 
Municipal "Dr. Mário Gatti", Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (Complexo 
Hospitalar Ouro Verde) e Hospital Maternidade de Campinas.
 1.2.  O candidato, ao inscrever-se no Processo de Seleção de admissão à Residência 
Médica do Hospital Municipal "Dr. Mário Gatti", Complexo Hospitalar Prefeito Edi-
valdo Orsi (Complexo Hospitalar Ouro Verde) e Hospital Maternidade de Campinas 
estará declarando, sob as penas da lei, que concluiu o curso de graduação em Medi-
cina, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC ou 
irá concluí-lo até a data de matrícula do Programa pretendido e considerando o pré-
-requisito estabelecido no Quadro de Vagas subitem 1.9, quando for o caso.
 1.3.  Também serão aceitas inscrições do candidato Brasileiro que concluiu curso de 
medicina no exterior, que deverá apresentar diploma revalidado por Universidade Pú-
blica, na forma da lei e, se estrangeiro, também deverá apresentar visto permanente e 
profi ciência da língua portuguesa, comprovada por instituição ofi cial, de acordo com 
a resolução CFM n° 1831/2008 e 1832/2008, que dispõe sobre o exercício profi ssional 
e os programas de pós-graduação no Brasil do médico estrangeiro e do médico brasi-
leiro formado por faculdade estrangeira.
 1.4.  O Processo de Seleção de admissão do 1° ano de Residência Médica dos Hospitais 
Municipais "Dr. Mário Gatti", Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (Comple-
xo Hospitalar Ouro Verde) e Maternidade de Campinas estará aberto para o preenchi-
mento de vagas nos programas apresentados no Quadro de Vagas item 1.9 e divisão 
de vagas por instituição, no item 11.1, deste Edital e será realizado sob a organização 
e a aplicação do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC, doravante 
denominado IBFC.
 1.4.1.  Na eventualidade de abertura posterior de vagas extras não relacionadas no 
Quadro de Vagas, do subitem 1.9, para o Programa de Residência Médica do HMMG- 
2015, Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (Complexo Hospitalar Ouro Ver-
de) e Hospital Maternidade de Campinas serão aproveitados os candidatos aprovados 
no presente certame, seguindo-se a ordem de classifi cação do programa que teve as 
vagas aumentadas.
 1.5.  A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital e em avisos, comunicados, erratas e Editais 
complementares que vierem a ser publicados referentes a esse Processo de Seleção, 
em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.6.  O acompanhamento da divulgação das informações referentes a esse Processo de 
Seleção é de inteira responsabilidade do candidato inscrito.
 1.7.  O Processo de Seleção contará com uma única fase - Prova Objetiva de caráter 
eliminatório e classifi catório e atenderá aos critérios estabelecidos neste Edital.
 1.8.  A Legislação e alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em 
vigor após a publicação deste Edital, não serão objeto de avaliação nas provas do 
Processo de Seleção.
 1.9.  Vagas e pré-requisitos dos Programas de Residência Médica 2015 (resolução 
CNRM 04/2003 e CFM 1666/03 e Lei nº 6932/81).

ESPECIALIDA-
DE - ÁREAS DE 

ATUAÇÃO

NÚMERO 
DE VAGAS 
OFERECI-
DAS 2015

PRÉ-REQUISITOS DURAÇÃO

ANESTESIO-
LOGIA 8

POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PLENA 
DO CURSO MÉDICO, EXPEDIDO POR INSTITUI-
ÇÕES CREDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DE 

EDUCAÇÃO (MEC) OU CONCLUSÃO DO CURSO 
DE MEDICINA ATÉ A DATA DE MATRÍCULA NO 

PROGRAMA PRETENDIDO

03 ANOS

CIRURGIA 
GERAL 14

POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PLENA 
DO CURSO MÉDICO, EXPEDIDO POR INSTITUI-
ÇÕES CREDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DE 

EDUCAÇÃO (MEC) OU CONCLUSÃO DO CURSO 
DE MEDICINA ATÉ A DATA DE MATRÍCULA NO 

PROGRAMA PRETENDIDO

02 ANOS
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CIRURGIA GE-
RAL - CIRURGIA 

DO TRAUMA 
(ÁREA DE ATU-

AÇÃO)

1 2 ANOS DE CIRURGIA GERAL RECONHECIDO PELO 
MEC (RESOLUÇÃO CNRM 04/2013 E CFM 1666/03) 01 ANO

CIRURGIA PLÁS-
TICA 2 2 ANOS DE CIRURGIA GERAL RECONHECIDO PELO 

MEC (RESOLUÇÃO CNRM 04/2013 E CFM 1666/03) 03 ANOS

CIRURGIA VAS-
CULAR 2 2 ANOS DE CIRURGIA GERAL RECONHECIDO PELO 

MEC (RESOLUÇÃO CNRM 04/2013 E CFM 1666/03) 02 ANOS

CLÍNICA MÉ-
DICA* 20

POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PLENA 
DO CURSO MÉDICO, EXPEDIDO POR INSTITUI-
ÇÕES CREDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DE 

EDUCAÇÃO (MEC) OU CONCLUSÃO DO CURSO 
DE MEDICINA ATÉ A DATA DE MATRÍCULA NO 

PROGRAMA PRETENDIDO

02 ANOS

COLOPROCTO-
LOGIA 1 2 ANOS DE CIRURGIA GERAL RECONHECIDO PELO 

MEC (RESOLUÇÃO CNRM 04/2013 E CFM 1666/03) 02 ANOS

MEDICINA DE 
FAMÍLIA E CO-

MUNIDADE
8

POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PLENA 
DO CURSO MÉDICO, EXPEDIDO POR INSTITUI-
ÇÕES CREDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DE 

EDUCAÇÃO (MEC) OU CONCLUSÃO DO CURSO 
DE MEDICINA ATÉ A DATA DE MATRÍCULA NO 

PROGRAMA PRETENDIDO

02 ANOS

NEONATOLOGIA 3 2 ANOS DE PEDIATRIA RECONHECIDO PELO MEC 
(RESOLUÇÃO CNRM 04/2013 E CFM 1666/03) 02 ANOS

NEUROCIRURGIA 2

POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PLENA 
DO CURSO MÉDICO, EXPEDIDO POR INSTITUI-
ÇÕES CREDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DE 

EDUCAÇÃO (MEC) OU CONCLUSÃO DO CURSO 
DE MEDICINA ATÉ A DATA DE MATRÍCULA NO 

PROGRAMA PRETENDIDO

05 ANOS

OFTALMOLO-
GIA* 3

POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PLENA 
DO CURSO MÉDICO, EXPEDIDO POR INSTITUI-
ÇÕES CREDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DE 

EDUCAÇÃO (MEC) OU CONCLUSÃO DO CURSO 
DE MEDICINA ATÉ A DATA DE MATRÍCULA NO 

PROGRAMA PRETENDIDO

02 ANOS

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLO-

GIA*
6

POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PLENA 
DO CURSO MÉDICO, EXPEDIDO POR INSTITUI-
ÇÕES CREDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DE 

EDUCAÇÃO (MEC) OU CONCLUSÃO DO CURSO 
DE MEDICINA ATÉ A DATA DE MATRÍCULA NO 

PROGRAMA PRETENDIDO

03 ANOS

OTORRINOLA-
RINGOLOGIA* 2

POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PLENA 
DO CURSO MÉDICO, EXPEDIDO POR INSTITUI-
ÇÕES CREDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DE 

EDUCAÇÃO (MEC) OU CONCLUSÃO DO CURSO 
DE MEDICINA ATÉ A DATA DE MATRÍCULA NO 

PROGRAMA PRETENDIDO

02 ANOS

PEDIATRIA** 14

POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PLENA 
DO CURSO MÉDICO, EXPEDIDO POR INSTITUI-
ÇÕES CREDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DE 

EDUCAÇÃO (MEC) OU CONCLUSÃO DO CURSO 
DE MEDICINA ATÉ A DATA DE MATRÍCULA NO 

PROGRAMA PRETENDIDO

02 ANOS

PEDIATRIA - ME-
DICINA INTENSI-
VA PEDIÁTRICA

2 2 ANOS DE PEDIATRIA RECONHECIDO PELO MEC 
(RESOLUÇÃO CNRM 04/2013 E CFM 1666/03) 02 ANOS

PSIQUIATRIA 2

POSSUIR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO PLENA 
DO CURSO MÉDICO, EXPEDIDO POR INSTITUI-
ÇÕES CREDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DE 

EDUCAÇÃO (MEC) OU CONCLUSÃO DO CURSO 
DE MEDICINA ATÉ A DATA DE MATRÍCULA NO 

PROGRAMA PRETENDIDO

02 ANOS

TERAPIA INTEN-
SIVA ADULTO 2

2 ANOS DE CLÍNICA MÉDICA OU CIRURGIA GERAL 
OU NEUROLOGIA OU MOLÉSTIAS INFECTOCON-

TAGIOSAS E/OU ANESTESIOLOGIA RECONHECIDO 
PELO MEC (RESOLUÇÃO CNRM 04/2013 E CFM 

1666/03)

02 ANOS

UROLOGIA 2 2 ANOS DE CIRURGIA GERAL RECONHECIDO PELO 
MEC (RESOLUÇÃO CNRM 04/2013 E CFM 1666/03) 03 ANOS

Observação: as vagas oferecidas correspondem ao número total de bolsas para resi-
dência de 1° ano em 2015.
 * Reserva de 1 (uma) vaga para o exército em 2015.  
 ** Reserva de 1 (uma) vaga por licença saúde em 2015. 
 1.   DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PARA CANDIDATOS 
COM DEFICIÊNCIA 
 2.1.  Às pessoas com defi ciência, que pretendam fazer prova especialmente adaptada, é 
assegurado o direito de manifestarem este desejo no momento da inscrição.
 2.1.2.  Por ocasião da realização das Matrículas se for verifi cado qualquer tipo de in-
compatibilidade da defi ciência apresentada ao pleno exercício das atividades, o candi-
dato será submetido à avaliação médica realizadas pelo Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti e quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, este será submetido à 
avaliação médica pelo Conselho Regional de Medicina, e não caberá qualquer tipo de 
recurso contra a decisão do CRM.
 2.2.  A utilização de material tecnológico de uso habitual não obsta a inscrição; porém 
a defi ciência do candidato deve permitir o desempenho adequado das atribuições espe-
cifi cadas para a Especialidade/Área de Atuação, admitida a correção por equipamen-
tos, adaptações, meios ou recursos especiais.
 2.3.  Durante o preenchimento do Formulário de Inscrição, o candidato com defi ci-
ência, além de observar os procedimentos descritos no item 3 deste Edital, deverá 
informar que é portador de defi ciência e a forma de adaptação de sua prova, quando 
necessário.
 2.4.  Para assegurar o atendimento diferenciado durante a prova, o candidato com defi -
ciência deverá encaminhar, até o dia  18 de dezembro de 2014 , via SEDEX, ao INSTI-
TUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC, Rua Waldomiro 
Gabriel de Mello, 86, Chácara Agrindus, Taboão da Serra - SP - CEP: 06763-020, os 
documentos a seguir:
a) Laudo Médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 
(doze) meses até a data do término das inscrições, atestando a espécie e o grau de 
defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Inter-
nacional de Doença - CID, bem como a provável causa da defi ciência; e
b) Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais (Anexo I) devidamente 
preenchido e assinado, para assegurar previsão de adaptação da sua prova.
 2.5.  Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, o Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo 
Orsi (Complexo Hospitalar Ouro Verde), o Hospital Maternidade de Campinas e o 
IBFC não se responsabilizam pelo extravio ou atraso dos documentos encaminhados 
via SEDEX, sendo considerada para todos os efeitos a data de postagem.
 2.6.  O candidato com defi ciência, além do envio do Laudo Médico e do Requerimento 

de Prova Especial ou de Condições Especiais (Anexo I) indicado nas alíneas "a" e "b" 
do item 2.4 deste Edital, deverá assinalar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, nos 
respectivos prazos, a condição especial de que necessitar para a realização da prova, 
quando houver.
 2.7.  Ao candidato com defi ciência é facultado tempo adicional para realização das 
provas devendo requerê-lo por meio do preenchimento do Anexo I deste Edital. Para a 
concessão deste direito deverá ser enviada justifi cativa e parecer emitido por especia-
lista da área de sua defi ciência, juntamente com os documentos e prazo requeridos no 
subitem 2.4, alíneas "a" e "b".
 2.8.  Os documentos indicados no item 2.4 deste Edital terão validade somente para 
este Processo de Seleção e não serão devolvidos.
 2.9.  Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos disposi-
tivos mencionados no item 2.4. deste Edital, para pessoas com defi ciência não terão a 
prova e/ou condições especiais atendidas.
 2.10.  A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com 
defi ciência atenderá a legislação específi ca e estará condicionada à possibilidade téc-
nica de atendimento examinada pelo IBFC.
 2.11.  Os candidatos com defi ciência que não solicitarem a condição especial de rea-
lização da prova no momento da inscrição, conforme as instruções constantes deste 
Edital, não poderão impetrar recurso em favor de sua situação.
 2.12.  Será desconsiderado qualquer recurso em favor de candidato com defi ciência 
que não seguir as instruções constantes deste Edital.
 2.13.  O candidato deverá consultar acerca do atendimento de sua solicitação nos en-
dereços eletrônicos do IBFC - www.ibfc.org.br e do HMMG - www.hmmg.org.br.
 2.14.  Os candidatos com defi ciência participarão do Processo de Seleção em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que se refere à avaliação, ao conteúdo, 
ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima de aprovação exigida.
 2.   DAS INSCRIÇÕES 
 3.1.  Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certifi car-
-se de que preenche todos os requisitos estabelecidos neste Edital. Poderá ser cancela-
da a inscrição do candidato se for verifi cado, a qualquer tempo, o não atendimento da 
totalidade dos requisitos fi xados neste Edital.
 3.2.  Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição 
determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorren-
tes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
 3.3.  O candidato ao efetuar sua inscrição não poderá utilizar abreviaturas quanto ao 
nome, data de nascimento e localidades.
 3.4.  As informações prestadas no Formulário de inscrição serão de inteira responsa-
bilidade do candidato, podendo o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, o Complexo 
Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (Complexo Hospitalar Ouro Verde), o Hospital Ma-
ternidade de Campinas e o IBFC excluírem do Processo de Seleção o candidato que 
preencher dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, 
ainda que o fato seja constatado posteriormente.
 3.5.  Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via 
correio eletrônico ou qualquer outro meio não previsto neste Edital.
 3.6.  Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional e extempo-
rânea.
 3.7.  No ato da inscrição o candidato deverá optar pela ESPECIALIADADE/ÁREA 
DE ATUAÇÃO a que vai concorrer à vaga, conforme previsto no item 1.9. no Quadro 
de Vagas.
 3.7.1.  Os candidatos somente poderão se inscrever em um único Programa de Resi-
dência Médica/Área de Especialização/Atuação, e não será admitida ao candidato a 
alteração da opção da Área de Especialização/Atuação após efetivação da inscrição.
 3.7.2.  O candidato que se inscrever mais de uma vez, no Programa de Residência 
Médica/Área de Especialização/Atuação, terá considerada apenas a última inscrição 
efetuada, observada a comprovação do pagamento do valor da inscrição
 3.8.  A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das nor-
mas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.
 3.9.  Dos Procedimentos para Inscrição:
 3.9.1.  As inscrições para este Processo de Seleção serão realizadas exclusivamente pela 
 Internet , nos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.
hmmg.sp.gov.br) ,  no período das 8 horas do dia 17 de novembro às 23h59min. do 
dia 17 de dezembro de 2014 , observado o horário de Brasília.
 3.9.2.  Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Fí-
sica - CPF do candidato e o preenchimento das informações contidas no Formulário 
de inscrição, bem como a realização do recolhimento da taxa de inscrição, no prazo 
estipulado no subitem 3.9.1.
 3.9.3.  Após a confi rmação da inscrição, que ocorrerá ao término da operação, o can-
didato deverá imprimir o boleto de cobrança para efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, até o dia do vencimento impresso no boleto, em qualquer agência bancária.
 3.9.4.  O recibo de pagamento será o comprovante de que o candidato realizou sua 
inscrição nesse Processo de Seleção.
 3.9.5.  A inscrição do candidato somente será concretizada após a confi rmação do pa-
gamento da taxa de inscrição.
 3.9.6.  Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado por depósito em caixa 
eletrônico, pelo correio, fac símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de paga-
mento ou depósito em conta corrente, condicional, agendamento eletrônico, cheque 
ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não o especifi cado 
neste Edital.
 3.9.7.  Não será considerado o pedido de inscrição não efetivado por motivo de ordem 
técnica de computadores, falhas de comunicação ou congestionamento de linhas, bem 
como outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados.
 3.9.8.  O candidato, inscrito por terceiro, assume total responsabilidade pelas infor-
mações prestadas por seu representante, arcando com as consequências de eventuais 
erros no preenchimento do requerimento de inscrição disponível pela via eletrônica.
 3.9.9.  Efetuar o pagamento da inscrição no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 
reais), de acordo com as instruções constantes nos endereços eletrônicos do IBFC 
(www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 3.10.  Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada em valor supe-
rior ao fi xado ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor 
de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto para os casos especifi cados no 
item 4 deste Edital. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo 
de Seleção não se realizar.
 3.11.  O candidato poderá utilizar a opção de imprimir a 2ª via do boleto até o dia sub-
sequente ao término do período da inscrição. 
 3.11.1.  O candidato que não efetuar o pagamento da inscrição até o dia imediatamente 
subsequente ao término da inscrição,  18 de dezembro 2014 , fi cará impossibilitado de 
participar do Processo de Seleção.
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 3.12.  O boleto bancário deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição 
após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição on-line.
 4.   DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 4.1.  Em cumprimento à legislação em vigor, a instituição organizadora do Processo de 
Seleção receberá a pré-inscrição com pedido de isenção do valor da taxa de inscrição 
dos candidatos que preencham as condições relacionadas na RESOLUÇÃO CNRM 
N.º07, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010.
 4.2.  O candidato que desejar requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, de 
acordo com as condições estabelecidas na Resolução CNRM N.º07, de 20 de outubro 
de 2010, deverá fazê-lo segundo orientações e modelo disponibilizados no endereço 
eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br)  no perí-
odo das 8 horas do dia 17 de novembro às 23h59min. do dia 19 de novembro de 
2014 , observado o horário de Brasília.
 4.3.  Para a comprovação das condições estabelecidas na CNRM N.º07, de 20 de ou-
tubro de 2010, indicada no item 4.2., o candidato deverá encaminhar a seguinte do-
cumentação:
a) fundamentos do pedido;
b) comprovante de residência;
c) comprovante de renda do requerente;
d) declaração de dependentes;
e) inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚni-
co) de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, devendo indicar o Número 
de Identifi cação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e comprovar ser membro de 
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, quando for o caso;
f) demais documentos eventualmente necessários à comprovação da insufi ciência de 
recursos, conforme fundamentação do pedido.
 4.4.  No caso do CadÚnico, item indicado na Resolução CNRM N.º07, de 20 de outu-
bro de 2010, o IBFC consultará o órgão gestor do CadÚnico para verifi car a veracida-
de das informações prestadas pelo candidato.
 4.5.  Em quaisquer das situações descritas na Resolução CNRM N.º07, o candidato es-
tará obrigado a comprovar que não custeou, com recursos próprios, curso preparatório 
para o Processo de Seleção para ingresso no Programa de Residência Médica a que 
se candidata e, ainda, ser egresso de instituição de ensino superior pública ou ter sido 
benefi ciário de bolsa de estudo ofi cial.
 4.6.  Para comprovar a situação prevista no subitem 4.2, o candidato deverá:
a) Efetuar sua inscrição pela Internet no período de  17 a 19 de novembro de 2014  no 
endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br;
b) Imprimir o comprovante de inscrição;
c) Enviar os documentos, listados no subitem 4.3., através da agência dos Correios, 
na modalidade SEDEX, ao Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), 
à Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da Serra - SP 
- CEP: 06763-020, indicando no envelope como referência, "REF. CAMPINAS/ RE-
SIDÊNCIA MÉDICA - HMMG - ISENÇÃO", com data de postagem até o dia  20 de 
novembro de 2014 .
 4.7.  A documentação encaminhada é de inteira responsabilidade do candidato, não 
sendo admitida, em hipótese alguma, inclusão e/ou substituição de documentos e/ou 
alterações de informações após a postagem.
 4.7.1.  Para efeito do prazo estipulado no subitem 4.6., alínea "c", deste capítulo, será 
considerada a data de postagem fi xada pela Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos (ECT).
 4.7.2.  Os candidatos deverão exigir dos Correios o recibo de postagem registrado, 
numerado e datado, conservando-o para eventuais comprovações junto ao IBFC para 
a situação do subitem 4.6. alínea "c";
 4.7.3.  Os documentos comprobatórios citados deverão ser cópia simples do original;
 4.7.4.  A documentação comprobatória encaminhada ao IBFC não será devolvida.
 4.8.  Será aceito apenas um requerimento de isenção por candidato, no caso de rece-
bimento de dois ou mais requerimentos, o IBFC considerará o de data mais recente.
 4.9.  Entende-se como renda média mensal familiar a soma de todos os rendimentos 
provenientes do trabalho formal e/ou informal, aposentadoria, pensões, rendimentos 
de capital, imóveis e assemelhados e outros ganhos, comprováveis ou não, de todas as 
pessoas residentes no mesmo domicílio do candidato.
 4.9.1.  Para o cálculo da renda média mensal, serão consideradas também as pessoas 
residentes no mesmo domicílio do candidato que não possuam renda.
 4.10.  A solicitação de "isenção" da taxa de inscrição implicará a aceitação irrestrita das 
condições estabelecidas pelo IBFC.
 4.11.  O resultado da análise da documentação apresentada para solicitação de isenção 
do pagamento da taxa de inscrição será divulgado até o dia  28 de novembro de 2014 , 
no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.
br).
 4.12.  A verifi cação de qualquer omissão ou não-veracidade nas informações prestadas 
no requerimento de Isenção ou na documentação comprobatória acarretará a elimina-
ção do candidato, a qualquer tempo, do Processo de Seleção 2015.
 4.13.  No caso de emprego de fraude, pelo candidato benefi ciado pela "isenção" do 
pagamento da taxa de inscrição, serão adotados os procedimentos indicados no art. 
4º, da Lei 12.782, de 21/12/2007, e, se confi rmada a presença de fato ilícito, fi ca o 
candidato imediatamente excluído do Processo de Seleção e o Ministério Público será 
comunicado sobre o fato.
 4.14.  As informações prestadas, a que se refere o item 4.13, bem como a documenta-
ção apresentada serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder, 
a qualquer momento, por crime contra fé pública, o que acarretará sua eliminação do 
Processo de Seleção.
 4.15.  O candidato, cuja solicitação de "isenção" do pagamento da taxa de inscrição for 
deferida, estará automaticamente inscrito no concurso.
 4.16.  Será indeferida a concessão do benefício de "isenção" de pagamento da taxa de 
inscrição ao candidato que não atender a todos os procedimentos descritos no item 4, 
deste Edital e seus subitens.
 4.17.  Os candidatos que tiverem seus pedidos de "isenção" do pagamento do valor de 
inscrição indeferidos, que mantiverem interesse em participar do certame, poderão 
imprimir o boleto bancário disponibilizado no endereço eletrônico do IBFC e efetuar o 
pagamento do valor da inscrição, conforme instruções contidas no item 3 deste Edital.
 4.18.  Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa 
de inscrição.
 4.19.  Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento 
do Formulário de Inscrição.
 4.19.1.  O candidato indicará o programa de sua opção, sendo esta defi nitiva e inal-
terável, sob qualquer título, depois de concretizada a inscrição. Portanto, atenção no 
preenchimento.
 4.19.2.  Os candidatos somente poderão inscrever-se em um único Programa de Re-
sidência Médica. É vedada, a qualquer título, a mudança da Especialidade/Área de 

Atuação após a efetivação da inscrição. Portanto, atenção no preenchimento.
 4.20.  O descumprimento das instruções acima implicará na não efetivação da inscri-
ção. Não serão aceitas inscrições com pendências de qualquer natureza.
 4.21.  Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via 
correio eletrônico ou qualquer outro meio não previsto neste Edital.
 4.22.  É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção do comprovante de inscri-
ção, que deverá ser apresentado no local de realização das provas.
 4.23.  Verifi cado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos 
os requisitos fi xados, ela será cancelada.
 5.   EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 5.1.  A partir do dia  22 de dezembro de 2014 , o candidato deverá conferir, nos en-
dereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) ou do HMMG (www.hmmg.sp.gov.
br) na opção inscrições homologadas (efetivadas), se os dados da sua inscrição foram 
recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do IBFC, pelo telefone 
(11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 9 às 17 horas (horário de Brasília), 
para verifi car o ocorrido.
 5.2.  Inscrições realizadas em desacordo com o disposto neste Edital serão conside-
radas inválidas, sem direito a ressarcimento da taxa porventura paga pelo candidato.
 6.   SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS DAS LACTANTES 
 6.1.  A candidata que seja lactante deverá preencher, no próprio formulário de inscri-
ção, requerimento especifi cando esta condição para a adoção das providências neces-
sárias.
 6.2.  Nos horários destinados à amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamen-
te, da sala/local em que estarão sendo realizadas as provas, para atendimento ao seu 
bebê, em sala especial a ser reservada pela Coordenação do Processo de Seleção.
 6.3.  Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
 6.4.  Para a amamentação, o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado 
pela Coordenação do Processo de Seleção.
 6.5.  O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua 
guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária 
desse adulto, em local apropriado, será indicada pela Coordenação do Processo de 
Seleção.
 6.6.  Durante o período de amamentação, a candidata será acompanhada de uma "fi s-
cal" do IBFC que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condi-
ções deste Edital, sem a presença do responsável pela guarda da criança.
 6.7.  A candidata nesta condição de lactante que não levar acompanhante, não realizará 
as provas.
 7.   DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 7.1.  A aplicação das Provas está prevista para o dia  18 de Janeiro de 2015  e será 
realizada na cidade de Campinas SP.
 7.1.1.  A data, locais e horário da Prova Objetiva serão divulgados na data provável 
 12 de Janeiro de 2015  nos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do 
HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), sendo de inteira responsabilidade do candidato aces-
sar estas informações.
 7.1.2.  Não será enviado, via correio, cartão de convocação para as provas. A data, local 
e horário de realização das provas serão disponibilizados nos endereços eletrônicos 
indicados no subitem 7.1.1.
 7.2.  As provas terão duração de 4 (quatro) horas para todas as especialidades, só po-
dendo o candidato retirar-se da sala 1 (uma) hora após do início da prova. O tempo de 
duração da prova inclui o tempo para leitura das instruções e preenchimento da folha 
de resposta.
 7.2.1.  Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados 
para realização de provas, o HMMG e o IBFC reservam-se o direito de alocá-los 
em cidades próximas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade ou ônus 
quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.
 7.2.2.  O candidato deve acompanhar através dos endereços eletrônicos do IBFC 
(www.ibfc.org.br) ou do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), o Edital de convocação 
para realização das provas.
 7.3.  Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, do-
mingos ou feriados.
 7.4.  O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de 
realização da prova, para fi ns de justifi cativa de sua ausência.
 7.5.  É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local 
de realização das Provas, a fi m de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao 
candidato visitar o local de realização da prova com antecedência.
 7.6.  Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justifi car o 
atraso ou a ausência do candidato no horário e dia da realização da prova.
 7.7.  O não comparecimento na prova objetiva, por qualquer motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação deste Processo de Seleção.
 7.8.  Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, 
sexo e data de nascimento, deverão ser corrigidos pelos candidatos somente no dia das 
respectivas provas, com o fi scal de sala.
 7.9.  O candidato que não solicitar a correção dos dados deverá arcar exclusivamente 
com as consequências advindas de sua omissão.
 7.10.  O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na Con-
vocação, mas que apresente o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos 
moldes previstos neste Edital, poderá participar do Processo de Seleção, devendo pre-
encher e assinar, no dia da prova, formulário específi co.
 7.11.  A inclusão de que trata o subitem 7.10 será realizada de forma condicional, sujei-
ta a posterior verifi cação quanto à regularidade da referida inscrição.
 7.12.  Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automati-
camente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
 7.13.  O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aque-
la constante do seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica.
 7.14.  Depois de identifi cado e acomodado na sala de prova, o candidato não poderá 
consultar ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o 
horário de início da prova.
 7.15.  O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 
de um fi scal.
 7.16.  É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando qualquer tipo de 
arma.
 7.17.  O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do fecha-
mento dos portões, munido de:
a) Comprovante de inscrição;
b)  Original de um dos documentos de identidade a seguir : carteira e/ou cédula de 
identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 
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Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédula de Identidade para 
Estrangeiros, Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, 
por força de Lei Federal valem como documento de identidade, como, por exemplo, 
OAB, CRM, CREA, CRC etc., Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografi a na forma da Lei Federal 
nº. 9.503/1997);
c) Caneta esferográfi ca, de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
 7.18.  Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos 
documentos discriminados no subitem anterior em perfeitas condições, de modo a 
permitir, com clareza, a identifi cação do candidato. Documentos violados e rasurados 
não serão aceitos.
 7.19.  Identifi cação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 
identifi cação gere dúvidas quanto à fi sionomia, à assinatura ou à condição de conser-
vação do documento.
 7.20.  O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
 7.21.   Não serão aceitos , por serem documentos destinados a outros fi ns, Protocolos, 
Boletim de Ocorrência Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional 
de Habilitação emitida anteriormente à Lei Federal nº 9.503/97, Carteira de Estudan-
te, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada, protocolos, cópias 
dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não 
constantes deste Edital.
 7.22.  Durante a prova, não será permitido ao candidato realizar anotação de informa-
ções relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, consultas 
bibliográfi cas de qualquer espécie, bem como usar no local de exame armas, quaisquer 
aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, re-
ceptor, telefone celular, walkman etc.), boné, gorro, chapéu e óculos de sol, bolsas 
ou sacolas. O descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato.
 7.23.  Telefone celular, smartphones, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos 
candidatos, enquanto na sala de prova, deverão permanecer desligados, tendo sua ba-
teria retirada, sendo acondicionado em saco plástico a ser fornecido pelo IBFC ex-
clusivamente para tal fi m e acomodados em local a ser indicado pelos fi scais de sala 
de prova.
 7.23.1.  O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qual-
quer um dos objetos especifi cados no subitem 7.22 e 7.23, incluindo os aparelhos ele-
trônicos citados, mesmo que desligados, será automaticamente eliminado do Processo 
de Seleção.
 7.23.2.  No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível a 
retirada da bateria, os aparelhos deverão ser desligados sendo acomodados em local a 
ser indicado pelos fi scais de sala de provas. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, 
o candidato será eliminado do concurso.
 7.24.  O IBFC recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identi-
dade, lápis, borracha e caneta esferográfi ca, de tinta azul ou preta, para a realização da 
prova e não leve nenhum dos objetos citados nos itens anteriores.
 7.25.  O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, o Complexo Hospitalar Prefeito Edival-
do Orsi (Complexo Hospitalar Ouro Verde), o Hospital Maternidade de Campinas e 
o IBFC não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização de prova, nem por danos 
neles causados.
 7.26.  Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 
descobertas, à observação dos fi scais de sala, durante todo o período de realização 
das provas.
 7.27.  No ato da realização das provas serão fornecidos aos candidatos os Cadernos de 
Questões e as Folhas de Respostas personalizadas com os dados do candidato, para 
aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das respostas.
 7.28.  O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Res-
postas, em especial seu nome, número de inscrição e número do documento de iden-
tidade.
 7.29.  Nas provas, o candidato deverá assinalar as respostas das questões na Folha de 
Respostas personalizada com caneta esferográfi ca, de tinta preta ou azul, que será o 
único documento válido para a correção de sua prova.
 7.30.  Não serão computadas questões não respondidas e ou questões que contenham 
mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, 
ainda que legíveis.
 7.31.  O candidato não deverá fazer nenhuma marca fora do campo reservado às res-
postas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, pre-
judicando o seu desempenho.
 7.32.  Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato, devendo este arcar com os prejuízos advindos de marcações feitas incor-
retamente.
 7.33.  O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do can-
didato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específi cas contidas 
neste Edital e na capa do Caderno de Questões.
 7.34.  Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Processo de Seleção, no dia 
de realização das provas o candidato será submetido ao sistema de identifi cação por 
digital e detecção de metal.
 7.35.  Em nenhuma hipótese será admitida troca de local de realização das provas.
 7.36.  Somente será permitido ao candidato sair da sala de prova após transcorrido o 
tempo mínimo de 1 (uma) hora, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Res-
postas e do seu Caderno de Questões, ao fi scal de sala.
 7.36.1.  O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala du-
rante o período mínimo estabelecido no subitem 7.36, terá o fato consignado em ata e 
será automaticamente eliminado do Processo de Seleção.
 7.37.  Será excluído do Processo de Seleção o candidato que:
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
b) Não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 7.17, alínea "b" 
deste Edital;
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fi scal, ou antes do tempo 
mínimo de permanência estabelecido no subitem 7.36 deste Edital;
e) For surpreendido em comunicação com outro candidato, ou terceiros, verbalmente, 
por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, ou utilizando-se de livros, 
notas, impressos ou calculadoras;
f) For surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou fazendo uso de 
telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, gravador, notebook e/ou equipamento 
similar;
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas conforme o subitem 
7.36 deste Edital;
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em 

relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades 
presentes;
j) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos 
meios permitidos;
k) Ausentar-se da sala de provas, portando as Folhas de Respostas e/ou Cadernos de 
Questões;
l) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e nas Folhas 
de Respostas;
m) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação pró-
pria ou de terceiros;
n) Não permitir a coleta de sua assinatura;
o) Não se submeter ao sistema de identifi cação por digital e ou detecção de metal;
p) For responsável por falsa identifi cação pessoal;
q) Descumprir as normas e os regulamentos do HMMG e do IBFC durante a realiza-
ção das provas.
 7.38.  Excetuada a situação prevista no capítulo 6, não será permitida a permanência 
de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, 
podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no Processo de Seleção.
 7.39.  As solicitações de condições especiais serão atendidas obedecendo a critérios de 
viabilidade e de razoabilidade.
 7.40.  No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da 
equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referen-
tes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classifi cação.
 7.41.  Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, ou por inves-
tigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas 
e ele será automaticamente eliminado do Processo de Seleção.
 7.42.  Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não 
serão fornecidos exemplares do Caderno de Questões aos candidatos ou às instituições 
de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Processo de Seleção.
 7.43.  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplica-
ção das provas em razão de afastamento do candidato da sala de provas.
 7.44.  O Gabarito das Provas Objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC 
(www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), em até 48 horas após a apli-
cação da mesma.
 7.45.  O Caderno de Questões da prova será divulgado no endereço eletrônico do IBFC 
(www.ibfc.org.br), na mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas durante o 
prazo recursal.
 7.46.  No caso de o candidato não conseguir visualizar o seu local de prova no ende-
reço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) ou do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), 
dentro do período fi xado, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento 
ao Candidato - SAC do IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira 
úteis, das 9:00 às 17:00 horas (horário de Brasília), até o 3º (terceiro) dia que antecede 
a aplicação das provas para as devidas orientações.
 8.   CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 8.1.  As Provas Objetivas terão caráter eliminatório e classifi catório sendo constituídas 
conforme o quadro a seguir:

ESPECIALIDADE - ÁREAS DE 
ATUAÇÃO

RESI-
DÊNCIA 

CRE-
DENCIA-

DA

DISCIPLINAS
QUANTI-
DADE DE 

QUES-
TÕES

TOTAL 
DE 

QUES-
TÕES

ANESTESIOLOGIA

R1

  

100

CIRURGIA GERAL   
CLÍNICA MÉDICA   

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMU-
NIDADE CIRURGIA GERAL 20

NEUROCIRURGIA CLÍNICA MÉDICA 20
OFTALMOLOGIA OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 20

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PEDIATRIA 20

OTORRINOLARINGOLOGIA SUS/MEDICINA PREVENTIVA E 
SOCIAL 20

PEDIATRIA   
PSIQUIATRIA   

  
CIRURGIA GERAL - CIRURGIA DO 

TRAUMA (ÁREA DE ATUAÇÃO)

R3

  

100
CIRURGIA PLÁSTICA   

CIRURGIA VASCULAR CIRURGIA GERAL 100
COLOPROCTOLOGIA

UROLOGIA   
NEONATOLOGIA PEDIATRIA 100

100PEDIATRIA - MEDICINA INTENSI-
VA PEDIÁTRICA

TERAPIA INTENSIVA ADULTO

CLÍNICA MÉDICA 35

100
CIRURGIA GERAL 35
ANESTESIOLOGIA

NEUROLOGIA
MOLÉSTIAS INFECTO-CONTA-

GIOSAS

10
10
10

 8.1.  Da Prova Objetiva de Múltipla Escolha:
 8.2.1.  A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de 100 (cem) questões 
distribuídas pelos itens de conhecimentos, conforme quadro do item 8.1, cada questão 
contendo 4 (quatro) alternativas, com letras de A a D, com uma única resposta correta.
 8.2.2.  A Prova Objetiva de Múltipla Escolha de todos os candidatos será corrigida por 
meio de leitura ótica.
 8.3.  O candidato deverá conferir o seu número de inscrição e outros dados com o 
impresso na Folha de Respostas personalizada e esta não poderá conter rasuras nem 
ser substituída.
 8.4.  A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
 8.5.  Será considerado habilitado o candidato que obtiver pontuação maior ou igual a 
40 (quarenta) pontos na prova objetiva.
 8.6.  O resultado preliminar da prova objetiva será divulgado na data prevista de  04 de 
Fevereiro de 2015  por área de opção e pelo número de inscrição nos endereços eletrô-
nicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 8.7.  Os candidatos que obtiverem pontuação menor que 40 (quarenta) do total da pro-
va objetiva e aqueles que não comparecerem estarão automaticamente excluídos do 
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Processo de Seleção.
 3.   DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE DOS CAN-
DIDATOS 
 9.1.  Será considerado aprovado nesse Processo de Seleção o candidato que obtiver a 
pontuação e a classifi cação mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital.
 9.2.  O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no 
Programa de Valorização do Profi ssional da Atenção Básica, receberá pontuação adi-
cional na nota total obtida, considerando-se os seguintes critérios:
 9.2.1.  10% (dez por cento) da nota total para quem concluir 1 (um) ano de participação 
no programa;
 9.2.2.  A pontuação adicional de que trata este subitem não poderá elevar a nota fi nal do 
candidato para além da nota máxima prevista neste Edital que é de 100 (cem) pontos;
 9.2.3.  Os candidatos deverão comprovar a conclusão no Programa de Valorização do 
Profi ssional da Atenção Básica através de documentação expedida por órgão ofi cial, 
que deverá ser encaminhada ao IBFC até  18 de Dezembro de 2014 , em cópia autenti-
cada, via SEDEX à Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão 
da Serra - SP - CEP: 06763-020, indicando como referência no envelope, "Processo 
de Seleção de Residência Médica - 2015 - Programa de Valorização do Profi ssional 
da Atenção Básica".
 9.3.  Do somatório da pontuação da prova objetiva com a pontuação adicional prevista 
no subitem 9.2, quando for o caso, será processada a classifi cação fi nal dos candidatos, 
em ordem decrescente da nota fi nal, por Especialidade/Área de Atuação (R1 e R3).
 9.4.  Os médicos matriculados no primeiro ano de Programa de Residência Médica, de-
vidamente, autorizado pela CNRM e selecionados para participar do Programa de Va-
lorização do Profi ssional da Atenção Básica do Governo Federal não poderão solicitar 
o trancamento de sua matrícula no PRM, conforme estabelecido na Errata - Informe nº 
4, de 03 de outubro de 2013 da Resolução CNRM nº 03/2011.
 9.5.  O resultado fi nal será divulgado na Internet nos endereços eletrônicos do IBFC 
(www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), a partir do dia  09 de feve-
reiro de 2015 , por área de Especialização/Atuação e por número de inscrição dos 
candidatos em ordem de classifi cação.
 9.6.  O resultado não será divulgado por telefone, fax, telex, carta ou telegrama, em 
hipótese alguma. 
 9.7.  Havendo empate na totalização fi nal dos pontos, terá preferência o candidato com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do 
art. 27 da Lei Federal nº. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
 9.8.  Persistindo o empate, serão aplicados os seguintes critérios:
 9.8.1.  O desempate benefi ciará o candidato que, na ordem a seguir, tenha obtido, su-
cessivamente, em cada especialidade:
a) maior pontuação na disciplina de SUS/medicina preventiva e social (quando for o 
caso);
b) maior idade (serão verifi cados data, mês e hora de nascimento, sujeito à compro-
vação);
c) número de fi lhos menores de 18 anos (sujeito à comprovação). 
 9.8.2.  Nos casos em que o empate persistir mesmo depois de aplicados todos os crité-
rios de desempate previstos no subitem 9.8.1., o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
realizará Sorteio Público, a ser acompanhado pela Comissão do Concurso.
 9.9.  O resultado fi nal deste Processo de Seleção, após homologado, será publicado no 
Diário Ofi cial do Município onde constarão as inscrições e notas fi nais dos candidatos 
aprovados, assim como a classifi cação por eles obtida. 
 10.   DOS RECURSOS 
 10.1.  Será assegurado aos candidatos o direito a recurso em relação ao:
a) Gabarito e às questões da Prova Objetiva de múltipla escolha;
b) Resultado Preliminar.
 10.1.1.  O prazo para interposição dos recursos será de 2 (dois) dias úteis,  no horário 
das 9 horas do primeiro dia às 16 horas do último dia , ininterruptamente, conta-
dos do primeiro dia útil posterior à data de divulgação do ato ou do fato que lhe deu 
origem, devendo, para tanto, o candidato utilizar nos endereços eletrônicos do IBFC 
(www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), e seguir as instruções a se-
rem informadas na ocasião.
 10.2.  O candidato deverá acessar o endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) e 
do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br) e preencher o formulário próprio disponibilizado 
para recurso, imprimir e enviar ao IBFC, através dos correios, pelo serviço de SEDEX, 
à Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da Serra - SP - 
CEP: 06763-020, indicando como referência no envelope, "Processo de Seleção de 
Residência Médica - 2015 (especifi car a fase ou motivação que deu origem ao recurso 
subitem 10.1)".
 10.3.  O candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo individualmente, em 
formulário único com a devida fundamentação, não sendo aceito recurso coletivo.
 10.4.  Apenas serão analisados os recursos recebidos de acordo com o Capítulo 10 
deste Edital.
 10.5.  A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante 
data de envio, sendo rejeitado liminarmente recurso enviado fora do prazo.
 10.6.  Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modifi cação do gaba-
rito divulgado antes dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito 
defi nitivo, não se admitindo recurso dessa modifi cação decorrente das impugnações.
 10.7.  Quanto ao gabarito, o candidato que se sentir prejudicado deverá apresentar indi-
vidualmente o seu recurso, devidamente fundamentado e com citação da bibliografi a.
 10.8.  O ponto correspondente à anulação de questão da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha, em razão do julgamento de recurso será atribuído a todos os candidatos pre-
sentes na Prova Objetiva.
 10.9.  Quando resultar alteração do gabarito, a resposta correta será corrigida de acordo 
com o gabarito ofi cial defi nitivo.
 10.10.  Em caso de deferimento de recurso interposto, poderá eventualmente ocorrer 
alteração da classifi cação inicial obtida pelo candidato para uma classifi cação superior 
ou inferior ou ainda poderá ocorrer desclassifi cação do candidato que não obtiver nota 
mínima exigida para aprovação.
 10.11.  Os recursos interpostos que não se refi ram especifi camente aos eventos apraza-
dos não serão apreciados.
 10.12.  Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados:
a) Em desacordo com as especifi cações contidas neste capítulo;
b) Fora do prazo estabelecido;
c) Fora da fase estabelecida;
d) Sem fundamentação lógica e consistente;
e) Com argumentação idêntica a outros recursos;
f) Contra terceiros;
g) Em coletivo;
h) Cujo teor desrespeite a banca examinadora.
 10.13.  Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso do recurso ou recur-

so de gabarito fi nal defi nitivo.
 10.14.  A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
 10.15.  O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candi-
datos.
 11.   DAS MATRÍCULAS 
 11.1.  Quantitativo das vagas por Instituição:

 VAGAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

ESPECIALIDADES - ÁREA DE ATUAÇÃO

NÚME-
RO DE 
VAGAS 
OFERE-
CIDAS 

2015

INSTITUI-
ÇÃO

CIRURGIA GERAL
PARECER 801/2013 - PROCESSO 2011-1371

APROVADO EM 10/10/2013
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

08

HOSPITAL 
MUNICIPAL 
DR. MÁRIO 

GATTI

CIRURGIA GERAL - CIRURGIA DO TRAUMA (ÁREA DE ATUAÇÃO)
PARECER 806/2013 - PROCESSO 2011-1667

APROVADO EM 10/10/2013
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

01

CIRURGIA PLÁSTICA
PARECER 805/2013 - PROCESSO 2011-1552

APROVADO EM 10/10/2013
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

02

CIRURGIA VASCULAR
PARECER 26/96 TA N° 03 - PROCESSO 11627/96-34 

APROVADO EM 02/10/2003
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: CREDENCIADO

02

CLÍNICA MÉDICA
PARECER 804/2013 - PROCESSO 2011-1540

APROVADO EM 10/10/2013
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

08

COLOPROCTOLOGIA
PARECER 802/2013 - PROCESSO 2011-1373

APROVADO EM 10/10/2013
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

01

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
PARECER 834/2013 - PROCESSO 2013-5

APROVADO EM 10/10/2013
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

04

NEUROCIRURGIA
PARECER 855/2012 - PROCESSO 2011-1363

APROVADO EM 08/11/2012
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

02

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
PARECER 248/2012 - PROCESSO 2011-1156

APROVADO EM 26/04/2012
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: CREDENCIADO

06

PEDIATRIA
PARECER 852/2013 PROCESSO 2011-2259

APROVADO EM 10/10/2013
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

08

PEDIATRIA - MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA
PARECER 923/2013 - PROCESSO 2013-1562

APROVADO EM 10/10/2013
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: CREDENCIADO

02

TERAPIA INTENSIVA ADULTO
PARECER 931/2013 - PROCESSO 2013-181

APROVADO EM 10/10/2013
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO

02

UROLOGIA
PARECER 800/2013 - PROCESSO 2011-1362

APROVADO EM 10/10/2013
SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA: RECREDENCIADO

02

 COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO ORSI (COMPLEXO 
HOSPITALAR OURO VERDE) 

ESPECIALIDADES - ÁREA DE ATUAÇÃO

NÚMERO 
DE VAGAS 
OFERECI-
DAS 2015

INSTITUIÇÃO

ANESTESIOLOGIA
PARECER SISCNRM N° 936/2013 - PROCESSO N° 2013-1980

APROVADO EM: 10/10/2013
02

COMPLEXO 
HOSPITALAR 

PREFEITO EDI-
VALDO ORSI 
(COMPLEXO 
HOSPITALAR 

OURO VERDE)

CIRURGIA GERAL
PARECER SISCNRM N° 293/2013 - PROCESSO N° 2012-1387

APROVADO EM: 07/02/2013
06

CLÍNICA MÉDICA
PARECER SISCNRM N° 294/2013 - PROCESSO N° 2012-1418

APROVADO EM: 07/02/2013 - FAVORÁVEL AO CREDENCIAMENTO 5 
ANOS 

12

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
PARECER SISCNRM N° 933/2013 - PROCESSO N° 2013-1850

APROVADO EM: 10/10/2013 - FAVORÁVEL AO CREDENCIAMENTO 5 
ANOS

04

OFTALMOLOGIA
PARECER SISCNRM N° 296/2013 - PROCESSO N° 2012-1389

APROVADO EM: 07/02/2013
03

OTORRINOLARINGOLOGIA
PARECER SISCNRM N° 297/2013 - PROCESSO N° 2012-1383

APROVADO EM: 07/02/2013
02

PEDIATRIA
PARECER SISCNRM N° 908/2013 - PROCESSO N° 2013-1266

APROVADO EM: 10/10/2013 - FAVORÁVEL AO CREDENCIAMENTO 5 
ANOS 

06

PSIQUIATRIA
PARECER SISCNRM N° 836/2013 - PROCESSO N° 2013-746

APROVADO EM: 10/10/2013 - PROTOCOLO: 2014-950 
02
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 HOSPITAL MATERNIDADE DE CAMPINAS 

ESPECIALIDADES - ÁREA DE ATUAÇÃO

NÚMERO 
DE VAGAS 
OFERECI-
DAS 2015

INSTITUI-
ÇÃO

ANESTESIOLOGIA
PROGRAMA CREDENCIAMENTO PELA CNRM/MEC PARECER NO 73 DE 

1982 DE 27/07/1982
RENOVADO CREDENCIAMENTO - PARECER NO 101/2010 DE 11/03/201

06 HOSPITAL 
MATERNI-
DADE DE 

CAMPINASNEONATOLOGIA
PARECER SISCNRM Nº: 1386/2014 PROCESSO Nº: 2013-2070 

APROVADO EM: 23 DE JANEIRO DE 2014
03

 11.1.  Os candidatos classifi cados que efetivarem sua opção dentro do número de vagas 
existentes, conforme Quadro I - Das Vagas (item 1.9) e Quantitativo das vagas por 
instituição (item 11.1), deverão efetuar as matrículas no período  23 a   25 de fevereiro 
de 2015,  nos locais  informados no Edital da Convocação para a Matrícula , que 
será publicado em  09 de fevereiro de 2015 ,  munidos da documentação exigida no item 
11.5 e 11.6 (quando for o caso).  
 11.2.  Será permitida a realização de matrícula de candidato aprovado por procurador 
ofi cialmente constituído, desde que atenda a todos os requisitos determinados neste 
Edital.
 11.3.  Para as áreas de especialidades médicas que possuam residências junto a mais 
de uma instituição participante do processo de seleção, o candidato classifi cado será 
chamado a realizar opção de vaga em conformidade com a ordem de classifi cação no 
concurso, em data, horário e local a ser previamente informada para escolha de vagas; 
após a escolha de vagas será efetuada a matrícula.
 11.3.1.  No ato da matrícula o candidato declarará se a vaga assumida será sua opção 
defi nitiva ou se pretende assumir a vaga disponível e se inscrever em lista de espera 
para vagas futuras da especialidade junto a outras instituições.
 11.3.2.  Em caso de desistência de algum candidato convocado ou médico residente 
já matriculado, caso exista lista de espera para a vaga, automaticamente assumirá o 
candidato classifi cado em primeiro lugar na lista de espera, nos termos do item 11.4.1. 
Não havendo lista de espera para a vaga referida, serão convocados os candidatos 
aprovados no certame seguindo a ordem de classifi cação, pelos endereços eletrônicos 
do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br). 
 11.3.3.  O candidato inscrito em lista de espera poderá desistir da pretensão da vaga a 
qualquer tempo, manifestando a intenção de desistência por escrito, encaminhada para 
COREME no endereço eletrônico: corememg@gmail.com.
 11.4.  No ato da matrícula os aprovados deverão apresentar:
a) documento comprobatório do pré-requisito, quando necessário;
b) 2 (duas) fotos 3X4;
c) 1 (uma) cópia da cédula de identidade;
d) 1 (uma) cópia do diploma ou declaração de conclusão na área médica;
e) 1 (uma) cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
f) 1 (uma) cópia da cédula do CRM-SP ou o respectivo protocolo, quando for o caso;
g) número de inscrição do PIS, NIT ou INSS;
h) 1 (uma) cópia simples do currículo devidamente encadernado, que permanecerá 
arquivado na secretaria da COREME até a conclusão da residência;
i) procuração simples com fi rma reconhecida e documento de identidade do procura-
dor, quando for o caso;
j) certidão de nascimento de fi lhos menores de 18 anos (quando for o caso).
 11.5.  O candidato Brasileiro com curso no exterior deverá apresentar diploma reva-
lidado por Universidade Pública, na forma da lei e, se estrangeiro, além do diplo-
ma revalidado, também deverá apresentar visto permanente e profi ciência da língua 
portuguesa, comprovada por instituição ofi cial, de acordo com a resolução CFM n° 
1831/2008 e 1832/2008, e registro no CRM.
 11.6.1.  Caso o candidato venha a ser aprovado, sua matrícula estará condicionada à 
apresentação de todos os documentos exigidos nos itens 11.5 e 11.6, quando for o 
caso.
 11.6.  No ato da matrícula, o candidato deverá agendar exame médico admissional, 
que deverá ser realizado na UST (Unidade de Saúde do Trabalhador) do HMMG ou 
das demais instituições que participam do processo de seleção, fi cando o candidato 
responsável em apresentar o laudo fi nal elaborado na UST, na COREME.
 11.7.  Na hipótese de restarem vagas nas diferentes especialidades, a partir do dia  26 
de fevereiro de 2015 , a COREME do HMMG fará novas convocações diárias, pelos 
endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.
br), para o preenchimento destas, seguindo a ordem de classifi cação dos candidatos, 
até o prazo máximo estabelecido pela CNRM.
 11.8.1.  O candidato assim convocado, que não se apresentar no prazo de 01 (um) dia 
útil para efetuar a matrícula, será considerado desistente e, portanto desclassifi cado.
 11.8.2.  Os candidatos serão admitidos à Residência Médica na ordem rigorosa de clas-
sifi cação, até o número de vagas autorizadas pela Comissão Nacional de Residência 
Médica - CNRM/ MEC que correspondem às bolsas oferecidas.
 11.8.3.  Em caso de desistência de algum candidato ou médico residente já matricu-
lado será convocado imediatamente pela COREME do HMMG, o próximo candida-
to classifi cado, respeitada a ordem de classifi cação, pelos endereços eletrônicos do 
IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br), para o preenchimento 
da vaga, e o candidato assim convocado terá 1(um) dia útil para efetuar a matrícula. 
A convocação de novos candidatos poderá ser feita até o prazo máximo estabelecido 
pela CNRM.
 11.8.  O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, o Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo 
Orsi (Complexo Hospitalar Ouro Verde) e o Hospital Maternidade de Campinas res-
peitarão a Resolução CNRM n° 11/2004 de 15.09.2004, referente ao serviço militar. 
Existem vagas reservadas para o Serviço Militar para o ano de 2015 nas especialidades 
de: Clinica médica 01 (uma) vaga (HMMG), Ortopedia 01 (uma) vaga (HMMG), 
Oftalmologia 01 (uma) vaga (Ouro Verde), Otorrinolaringologia 01 (uma) vaga (Ouro 
Verde). Como o número de vagas por especialidade é limitado, havendo em alguma 
especialidade, trancamento de matriculas do presente Processo de Seleção, em Razão 
do Serviço Militar, as vagas em 2015 somente estarão garantidas até o limite máximo 
de vagas ofertadas na especialidade consideradas as vagas reservadas para o Serviço 
Militar para o ano de 2016.
 11.9.  Todo médico convocado para servir as Forças Armadas, matriculado no primeiro 
ano de Programa de Residência Médica credenciado pela Comissão Nacional de Resi-
dência Médica - CNRM, poderá requerer a reserva da vaga em apenas 1 (um) Progra-
ma de Residência Médica em todo o território nacional, pelo período de 1 (um) ano. 
O pedido de trancamento deverá ser feito por escrito e sua aceitação pela instituição 
ofertante do Programa de Residência Médica será obrigatória.
 11.9.1.  A concessão a qual se refere o caput deste item será estendida aos médicos 
residentes, tanto homens quanto mulheres, que se alistem voluntariamente ao Serviço 

Militar, desde que seu alistamento tenha sido efetuado anteriormente à matrícula no 
Programa de Residência Médica no qual se classifi cou.
 11.9.2.  O número de vagas trancadas para esse fi m não poderá exceder o número de 
vagas credenciadas para o Programa de Residência Médica.
 11.9.3.  Em cada Processo de Seleção realizado, o limite de vagas trancadas para esse 
fi m é igual ao número de vagas credenciadas e de bolsas ofertadas.
 11.9.4.  Ao candidato classifi cado em mais de um Programa de Residência Médica 
será garantido o trancamento de vaga somente em 1 (um) programa no qual tenha se 
matriculado, sendo considerado desistente dos demais.
 11.10.  O requerimento de que trata o artigo 1º, da Resolução CNRM 11/2004, de 
15 de setembro de 2004, deverá ser formalizado na Comissão de Residência Médica 
- COREME da instituição onde o médico está matriculado, em até 30 (trinta) dias 
consecutivos após o início da Residência Médica.
 11.11.1.  A COREME deverá informar à CNRM, por escrito, no prazo de 30 (trinta) 
dias após o encerramento das matrículas, o nome, o Cadastro de Pessoa Física - CPF, 
o Programa de Residência Médica, a data da matrícula e o local de incorporação do(s) 
médico(s) residente(s) matriculado(s) e com trancamento de vaga para prestação do 
Serviço Militar.
 11.11.  O trancamento de matrícula para prestação do Serviço Militar implicará a sus-
pensão automática do pagamento da bolsa do médico residente até o seu retorno ao 
programa.
 11.12.  A vaga aberta em decorrência do trancamento previsto nesta Resolução será 
preenchida sempre que houver candidato aprovado além do limite de vagas previstas 
em Edital, no mesmo Processo de Seleção e para o mesmo Programa.
 11.13.  O preenchimento dessa vaga deverá observar, rigorosamente, a classifi cação 
obtida no Processo de Seleção.
 11.14.  Nenhum programa de Residência Médica poderá ampliar o número de vagas 
para reingresso de médico residente que tiver solicitado trancamento de matrícula para 
fi ns de Serviço Militar.
 11.14.1.  A vaga para reingresso no ano seguinte deverá ser subtraída do total de vagas 
credenciadas e ofertadas, devendo tal dedução ser devidamente especifi cada no Edital 
de seleção.
 11.14.2.  O reingresso do médico residente com matrícula trancada em decorrência de 
prestação de Serviço Militar se dará mediante requerimento à COREME, até o dia 
30 de julho do ano em que presta Serviço Militar, ou seja, do ano anterior ao ano de 
reintegração ao Programa de Residência Médica.
 11.15.  Os candidatos aprovados e impossibilitados de cumprir o programa devido ao 
Serviço Militar deverão realizar a matrícula no prazo determinado neste Edital, de-
vendo comunicar o fato à COREME, apresentando os documentos comprobatórios da 
convocação no dia destinado à matricula para que sua vaga seja reservada para o ano 
seguinte, e em 2015, revalidar sua matrícula até o dia  30 de julho de 2015 . Não haverá 
prorrogação do trancamento por período superior a um ano.
 12.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 12.1.  As provas serão destruídas, decorridos três meses de sua aplicação.
 12.2.  Somente serão convocados candidatos para o preenchimento de vagas ocorridas 
pela desistência de outros até prazo máximo conforme determinação da Comissão 
Nacional de Residência Médica/MEC.
 12.3.  A residência será assumida  às 7 horas do dia 02 de março de 2015 , ou nova 
data determinada pela CNRM, no Anfi teatro do Hospital quando será feita a apresen-
tação do Serviço e das rotinas.
 12.4.  As desistências das vagas de residência médica deverão ser solicitadas pelo can-
didato por documento feito de próprio punho, assinado e entregue na secretaria da 
COREME ou enviado por e-mail (corememg@gmail.com) anexando o documento 
assinado e digitalizado, juntamente, com o documento de identifi cação. Ao proceder 
desta forma o candidato será eliminado da lista de espera.
 12.4.1.  O residente matriculado no programa que desistir do programa deverá mani-
festar-se por escrito, conforme subitem 12.4, quando então será convocado o candi-
dato subsequente.
 12.5.  O residente matriculado no programa que abandonar as atividades da residência 
médica por mais de 48h sem justifi cativa válida ou sem aprovação da COREME será 
considerado desistente e chamado o próximo candidato da lista, pela COREME do 
HMMG, pelos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.
hmmg.sp.gov.br ),  para o preenchimento da vaga, e o candidato assim convocado terá 
1(um) dia útil para efetuar a matrícula. A convocação de novos candidatos poderá ser 
feita até o prazo máximo estabelecido pela CNRM.
 12.6.  Todas as informações referentes às inscrições deferidas e indeferidas, gabarito, 
resultado fi nal, recursos e chamadas de candidatos para matrícula serão disponibiliza-
das nos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.
sp.gov.br), sendo responsabilidade exclusiva do candidato, acessá-las e acompanhar 
todas as publicações do Processo de Seleção.
 12.7.  O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, o Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo 
Orsi (Complexo Hospitalar Ouro Verde) e o Hospital Maternidade de Campinas são 
autarquias Públicas Municipais, prestadoras de serviços gratuitos de saúdes através 
do Sistema Único de Saúde. Todos os seus programas de residência médica atendem 
aos princípios e diretrizes do SUS, sendo obrigatório, para o cumprimento integral 
do programa, o estágio dos residentes junto às Unidades Básicas de Saúde e demais 
equipamentos do SUS Municipal.
 12.8.  Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais comple-
mentares que vierem a ser publicados pela Comissão Nacional de Residência Médica 
e afi ns, contendo alterações.
 12.9.  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Residência em 
Saúde (CORESA), ouvidas a Comissão de Residência Médica (COREME), ambas do 
HMMG, e pelo IBFC, quando for o caso.
 12.10.  Todas as publicações ofi ciais referentes ao Processo de Seleção de que trata este 
Edital serão providenciadas pelo HMMG e disponibilizadas nos endereços eletrônicos 
do IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gpv.br).
 12.11.  O HMMG homologará e publicará no Diário Ofi cial do Município a relação das 
inscrições dos candidatos aprovados no Processo de Seleção por ordem de classifi ca-
ção, disponibilizando também nos endereços eletrônicos do IBFC (www.ibfc.org.br) e 
do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 12.12.  Após a homologação, as informações referentes ao Processo de Seleção estarão 
disponíveis no endereço eletrônico do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br) e no endereço 
eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br.
 12.13.  Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a 
todos os candidatos, não havendo justifi cativa para o não cumprimento e para a apre-
sentação de documentos após as datas estabelecidas.
 12.14.  É de responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de 
validade desse Processo de Seleção, manter atualizado seu endereço junto ao HMMG.
 12.15.  Não serão fornecidos exemplares de provas relativas aos Processos de Seleção, 
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anteriores.
 12.16.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apos-
tilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Processo 
de Seleção, ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto 
neste Edital.
 12.17.  Qualquer informação relativa ao Processo de Seleção poderá ser obtida na cen-
tral de atendimento do IBFC, telefone: (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, 
das 9 às 17 horas (horário de Brasília).
 12.18.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrés-
cimos enquanto não consumada a providência ou o evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será comunicada em ato complementar ao Edital no endereço do 
IBFC (www.ibfc.org.br) e do HMMG (www.hmmg.sp.gov.br).
 12.19.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizam pelas despesas com viagens e 
estadia dos candidatos para participar do Processo de Seleção.
 12.20.  O HMMG e o IBFC não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candi-
dato decorrentes de:
a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado;
b) endereço residencial desatualizado;
c) endereço residencial de difícil acesso;
d) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por ra-
zões diversas;
e) correspondência recebida por terceiros.
 12.21.  As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvido-
sos serão resolvidos pela Comissão do Processo de Seleção do HMMG e pelo IBFC, 
no que a cada um couber.
 12.22.  As Residências Médicas do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, do Complexo 
Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (Complexo Hospitalar Ouro Verde) e do Hospital 
Maternidade de Campinas são regidas de acordo com as normas da Comissão Nacio-
nal de Residência Médica e do Regimento Interno de Residência Médica do HMMG, 
cujos dispositivos o candidato matriculado deve comprometer-se a acatar e a cumprir.
 12.23.  Aos médicos residentes matriculados é assegurada bolsa de estudos, de acordo 
com o valor mínimo estipulado pela Lei Federal nº 11.381 de 01/12/2006 e modifi ca-
ções legislativas posteriores.
 12.24.  No ato da matrícula, os Médicos Residentes assinarão o Termo de Compromis-
so, no qual declararão plena ciência do teor do Regimento Interno dos programas de 
Residência Médica.
 12.25.  A inscrição, aprovação e matrícula de acordo com o presente Edital, são res-
tritas à participação do candidato no Processo de SELEÇÃO DE ADMISSÃO AO 
1° ANO DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS integradas dos Hospitais Municipais "DR. 
MÁRIO GATTI", Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (Complexo Hospitalar 
Ouro Verde) e Maternidade de Campinas - 2015, portanto, não geram, ao término do 
período da Residência Médica, a expectativa e tampouco o direito à contratação no 
quadro de funcionários dos hospitais.

 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
 ANEXO I - REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 

REALIZAÇÃO DA PROVA 
I - Modelo de requerimento de condições especiais, conforme solicitado no subitem 
2.4, alínea "b" deste Edital.

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ADMISSÃO AO 1° ANO DE RESIDÊNCIA MÉDICA integradas dos Hospitais 
Municipais “DR. MÁRIO GATTI”, Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (Complexo Hospitalar Ouro 

Verde) e Maternidade de Campinas – 2015 
 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL OU CONDIÇÃO ESPECIAL 
 

Eu,__________________________________________________________________________________, 

inscrição nº ____________________________, e CPF. Nº_________________________________,venho 

requerer para o Processo de Seleção 01/2015: 

(       ) – Prova em Braile 
(       ) – Prova Ampliada 
(       ) – Prova com Ledor 
(       ) – Prova com Interprete de Libras 
(       ) – Outros:_________________________________________________________________ 
 
Em______/_______/2014.                                                               _____________________________________ 
Assinatura do candidato (a) 

 
 
 
 

Obs.: O laudo médico e a solicitação de prova especial ou condição especial (se for o caso) deverão ser 
postados até o dia 18 de Dezembro de 2014. 
 

 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 DR. PÉRICLES MENDONÇA DIAS DA MOTTA 

 COORDENADOR DA RESIDÊNCIA MÉDICA 
  

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESA   

  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  11/2014 
 PROCESSO   Nº 556/2014 
 OBJETO:  Aquisição de forno combinado e liquidifi cador industrial.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e ao disposto no 
art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
 HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº  11/2014 , bem como  ADJUDICO  e  AUTO-
RIZO  a despesa a favor das empresas:
 -  BR&SP Comércio e Serviços Ltda-ME., para o item 01 no valor total de R$ 20.420,00 
(vinte mil, quatrocentos e vinte reais). 
 -  Jonas Garcia Alves Filho Equipamentos Eireli., para o item 02 no valor total de R$ 
1.625,00 (Hum mil, seiscentos e vinte e cinco reais). 
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA 
 Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A 

 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA   
 Em atendimento ao disposto no Decreto Municipal nº 16.720 de 03 de agosto de 2009, 
torna pública a relação das admissões e dos desligamentos do seu Quadro de Pessoal 

no mês de Outubro 2014.

Matrícula Nome Cargo
Unidade de 

Lotação

2422 MARIA SCHEFFER
Agente I - Atendimento e 

Informações
IMA S.A

2423
DIEGO ANTONIO MARQUES 
PEREIRA

Agente I - Atendimento e 
Informações

IMA S.A

2424
MARLENE DE FATIMA 
CORREA

Agente I - Atendimento e 
Informações

IMA S.A

2425
MONICA CRISTINA BRAZ 
LOPES

Agente I - Atendimento e 
Informações

IMA S.A

2426
SUELLY FERRAZ DA SILVA 
BARROS

Agente I - Atendimento e 
Informações

IMA S.A

2427
ZEUZABEL FERREIRA 
BORBA Operador I -Teleatendimento

IMA S.A

2428
BARBARA REGINA VIANA 
RODRIGUES

Agente I - Atendimento e 
Informações

IMA S.A

2429 LILIANE ROSA
Agente I - Atendimento e 

Informações
IMA S.A

2430
LUCIANO PEREIRA 
OLIVEIRA Operador I -Teleatendimento

IMA S.A

2431
MARIA DE FATIMA SANTOS 
GOZZI

Agente I - Atendimento e 
Informações

IMA S.A

2432
ELISABETE DA SILVA 
ARANTES Operador I -Teleatendimento

IMA S.A

2433 PEDRO ANITELLI TREVELIN
Assist. Adm. I - Serv. 

Administrativos
IMA S.A

2434
FABIANA CHRISTINA 
RIBEIRO AYRES

Agente I - Atendimento e 
Informações

IMA S.A

2435
TANIA REGINA NERY 
LITERIO

Agente I - Atendimento e 
Informações IMA S.A

I - Admitidos

 

Matrícula Nome Cargo
Unidade de 

Lotação

1702
GISELA CELIA RIBEIRO 
PILOTO DA SILVA

Assistente Administrativo I - 
Digitador

IMA S.A

1732
FABIANA CHRISTINA 
RIBEIRO AYRES

Operador I -Teleatendimento IMA S.A

1775 ELVIS GIOVANINI
Agente I - Atendimento e 

Informações
IMA S.A

1986 ANDRE LUIZ ROSA
Analista Sistemas Jr - Sist. e 

Negócios
IMA S.A

1996 GUSTAVO VIANA GARCIA
Agente I - Atendimento e 

Informações
IMA S.A

2228
MAYARA CHICHURRA 
SUMACHI

Agente I - Atendimento e 
Informações

IMA S.A

II - Desligados

 Campinas, 03 de outubro de 2014 
 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS   

  

 RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO 
CONTRATO Nº 018/2013 

 Processo Licitatório nº 026/2013 - Pregão Eletrônico nº 016/2013 
 Alteração dos endereços das partes no preâmbulo, prorrogação da vigência con-
tratual e reajuste de valor. Contratada:   J.R. GOMES LOCADORA ME  ;  CNPJ: 
05.436.104/0001-67 . Valor global de  R$ 268.897,44 (duzentos e sessenta e oito mil, 
oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos). A vigência do contrato 
fi ca prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 17/10/2014.
 

 GERÊNCIA JURÍDICA   
  

 RESUMO DO CONTRATO Nº 036/ 2014 
 Processo Licitatório Nº 013/2014 - Tomada De Preços Nº 001/2014 

 Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 01 (um) elevador social Hidráu-
lico para 03 (três) paradas, sendo uma delas no térreo e capacidade para 08 (oito) pessoas 
ou 600 kg de capacidade, para o prédio da Sede da IMA. Contratada:   BASIC ELEVADO-
RES LTDA , inscrita no CNPJ sob n° 02.254.737/0001-66. Valor R$ 170.000,00 (cento e 
setenta mil reais).. Vigência: 30 (TRINTA) meses à partir de 12/09/2014. 

 GERÊNCIA JURÍDICA 

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 Pregão Eletrônico N.º 030/2014 - Processo Licitatório N.° 064/2014 

 OBJETO: Contratação de treinamentos técnicos na área de geoprocessamento por meio 
de empresa especializada, para atender as necessidades da Informática de Municípios 
Associados S/A - IMA, com vistas à capacitação teórica e prática dos profi ssionais da 
área de TI. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 18/11/2014, às 9h. O edi-
tal estará disponível aos interessados através dos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.
ima.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Área de Licitações, 
das 9h às 12 h e das 13h às 16 h, na sede da IMA, situada à Rua Bernardo de Souza 
Campos, 42, Praça Dom Barreto, Bairro Ponte Preta, Campinas/SP, pelo telefone (19) 
3755-6509, (19) 3755-6691 e e-mail: ima.pregao@ima.sp.gov.br. 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 KELI RESENDE GONCALVES 

 Pregoeira 
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 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 Pregão Eletrônico N.º 031/2014 - Processo Licitatório N.° 065/2014 

 OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de copa e limpeza. INÍCIO DA SES-
SÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 19/11/2014, às 9h. O edital estará disponível aos interessados 
através dos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.ima.sp.gov.br. Demais esclarecimentos pode-
rão ser obtidos junto à Área de Licitações, das 9h às 12 h e das 13h às 16 h, na sede da IMA, si-
tuada à Rua Bernardo de Souza Campos, 42, Praça Dom Barreto, Bairro Ponte Preta, Campinas/
SP, pelo telefone (19) 3755-6509, (19) 3755-6691 e e-mail: ima.pregao@ima.sp.gov.br.  

 Campinas, 03 de novembro de 2014 
 KELI RESENDE GONCALVES 

 Pregoeira   

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  PREGÃO ELETRÔNICO N. 2014/267 -  Registro de preços para aquisição de conexões 
de ferro fundido dúctil.  Recebimento das propostas até às  8h do dia 19.11.2014  e início da 
disputa de preços  dia 19.11.2014 às 9h.  A informação dos dados para acesso deve ser feita no 
site www.licitacoes-e.com.br. O edital poderá ser obtido nos sites (www.licitacoes-e.com.br 
e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2014/263  -  ELETRÔNICO . Objeto: Prestação de serviços de armazenamento, 
transporte e disposição fi nal de resíduos gerados em Estações de Tratamento de Esgoto, Ele-
vatórias de Esgoto e Captação de água bruta da SANASA em aterro sanitário.  Recebimento 
das propostas até às 8h do dia 18/11/2014  e início da disputa de preços dia 18/11/2014 
às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. 
O edital poderá ser obtido nos sites (www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br) ou na 
Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2014/255 - ELETRÔNICO . Objeto: AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO. 
Recebimento das propostas até às 8h do dia 18/11/2014 e início da disputa de preços dia 
18/11/2014 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-
-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h 
e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Pregão n. 2014/248 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E ACES-
SÓRIOS PARA SOLDAGEM. Recebimento das propostas até às 8h do dia 17/11/2014 e 
início da disputa de preços dia 17/11/2014 às 9h.   

Pregão n. 2014/269 - ELETRÔNICO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MESA CONJU-
GADA PARA REFEITÓRIO COM 04 LUGARES. Recebimento das propostas até às 8h do dia 
14/11/2014 e início da disputa de preços dia 14/11/2014 às 9h. A informação dos dados para acesso 
deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet (http://www.
sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Compras e Licitações 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
  RESUMO DE ADITAMENTO   

 Aditamento n.1 ao Contrato n. 2013/90065; Pregão 195/2013; Contratada: Idalina Salla & 
Cia Ltda ME; CNPJ: 06.203.955/0002-03; Objeto: prestação de serviço de manutenção do 
sistema de freios de veículos leves da frota SANASA, com fornecimento de peças e acessó-
rios; Vig. prorrog.: 12 meses; Valor adit.: R$ 10.250,37..
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   
  

 RESUMO DE CONTRATO   
 Contrato n. 2014/90058; Contratada: Amanda Boccato Decoração ME; CNPJ: 
14.447.758/0001-87; Dispensa de Licitação 816/2014; Objeto: fornecimento de arranjos de 
fl ores e vasos de orquídeas; Vigência: 12 meses; Valor: R$ 15.260,00.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA     

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 RESOLUÇÃO N. 894, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 

 DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DA PROGRESSÃO VERTICAL (PROMO-
ÇÃO) DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP. 

 A Câmara Municipal de Campinas aprovou e eu, Campos Filho, seu Presidente, promulgo 
a seguinte Resolução: 
 CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURAÇÃO DA PROGRESSÃO VERTICAL (PROMOÇÃO) 
 Art. 1º -  De acordo com o art. 2º da Resolução nº 889 de 11 de junho de 2014, a Progressão 
Vertical (promoção) é a passagem do servidor para a classe imediatamente superior àque-
la que pertence, dentro da mesma carreira, pelos critérios de maturidade ou competência 
profi ssional.
 Art. 2º -  As carreiras previstas na Resolução nº 885 de 13 de fevereiro de 2014 foram 
defi nidas levando em consideração a natureza dos cargos que as compõem e a elevação 
gradativa dos níveis de responsabilidade e complexidade das tarefas, através da análise do 
comportamento e da competência profi ssional, demonstrada pelo servidor no exercício do 
seu cargo, conforme descrito a seguir:
 I -  carreiras dos grupos ocupacionais Nível Superior e Nível Técnico: 
 Classe I  (nível inicial da carreira)  -  suas atribuições exigem aplicação de conhecimentos 
teóricos de complexidade média relacionados às especifi cidades de cada área, porém de 
natureza não muito variada. A solução dos problemas surgidos nem sempre é conhecida, 
demandando, do ocupante, conhecimento satisfatório das técnicas de sua especialidade pro-
fi ssional. Os problemas de média complexidade exigem, algumas vezes, busca de novas 
soluções. A execução das atribuições dá-se, dependendo da situação, sob orientação dos 
profi ssionais de níveis hierárquicos superiores. Com a acumulação de experiência e a au-
tonomia adquirida pelo ocupante do primeiro nível de carreira, a orientação assume caráter 
geral e esporádico. A permanência do profi ssional nesta classe justifi ca-se, também, pela ne-
cessidade de promover sua integração à cultura, objetivos e práticas de trabalho da Câmara.
 Classe II  (nível intermediário da carreira) - Compreende as atribuições que exigem pleno co-
nhecimento das técnicas da especialidade profi ssional. Os problemas surgidos são de natureza 
complexa e demandam busca de novas soluções. As atribuições, de signifi cativa abrangência, 
são desempenhadas com grande grau de autonomia. A orientação prévia, quando ocorre, se 
restringe a aspectos controvertidos, aplicação de novas tecnologias e casos semelhantes.
 Classe III  (nível fi nal da carreira) - Suas atribuições são mais complexas e demandam 

maior responsabilidade na área profi ssional. Caracteriza-se, esse nível, pela orientação, co-
ordenação e supervisão de trabalhos de equipes, treinamento de profi ssionais e incumbên-
cias análogas. O nível das atribuições exige profundos conhecimentos teóricos, práticos e 
tecnológicos do campo profi ssional. A ampla autonomia no desempenho das atribuições é 
limitada, apenas, pela potencialidade profi ssional do ocupante, pelas diretrizes políticas da 
instituição e pelas normas éticas e legais da comunidade profi ssional.
 II -  carreira do grupo ocupacional Apoio Legislativo - Administrativo:
 Classe I  (nível inicial da carreira)  -  Compreende as atribuições que exigem aplicação de 
conhecimentos teóricos de menor complexidade e natureza não muito variada. Os proble-
mas surgidos são, em geral, de fácil resolução ou de solução já conhecida. As atribuições, 
de abrangência limitada, são executadas, inicialmente, sob orientação dos profi ssionais de 
níveis hierárquicos superiores. A autonomia do ocupante aumenta com a acumulação de ex-
periência, e a orientação assume, gradativamente, caráter geral e esporádico. A permanência 
na classe caracteriza-se também como o período necessário à integração do profi ssional à 
cultura, objetivos e práticas de trabalho da instituição.
 Classe II  (nível fi nal da carreira) - Compreende as atribuições que exigem pleno conheci-
mento das técnicas da especialidade profi ssional. Os problemas surgidos são de natureza 
complexa e demandam busca de novas soluções. As atribuições, de signifi cativa abrangên-
cia, são desempenhadas com grande grau de autonomia. A orientação prévia, quando ocorre, 
se restringe a aspectos controvertidos, aplicação de novas tecnologias e casos semelhantes.
 CAPÍTULO II 
DA MOVIMENTAÇÃO NAS CLASSES  
 Art.   3º -  Para concorrer à progressão vertical, o servidor deverá, cumulativamente:
 I -  cumprir o interstício mínimo de 05 (cinco) anos na classe a que pertence;
 II -  ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de pontos da média de suas 5 
(cinco) últimas avaliações de desempenho;
 III -  estar no efetivo exercício de seu cargo.
 § 1º -  Excetua-se do disposto no inciso III  deste artigo o servidor ocupando cargo em co-
missão e função gratifi cada na Câmara Municipal de Campinas, cujas competências tenham 
relação direta com as atribuições de seu cargo de origem.
 § 2º -  Caberá à Comissão Técnica de Gestão de Carreiras instituída pela Resolução nº 885 
de 13 de fevereiro de 2014 opinar, através de parecer, sobre a afi nidade entre as atribuições 
do cargo efetivo, do cargo em comissão, das funções gratifi cadas e das atividades desempe-
nhadas pelo servidor no órgão onde está lotado. 
 Art.   4º -  As linhas de progressão vertical estão representadas grafi camente no Anexo III da 
Resolução 885 de 13 de fevereiro de 2014.
 Art. 5º -  No Sistema de Avaliação de Desempenho a que se refere o inciso II do art. 3º, 
deverão ser utilizados fatores e indicadores de desempenho que avaliem o comportamento e 
as competências do servidor na classe em que se encontra abrangendo no mínimo três áreas: 
conhecimentos, habilidades e atitudes.
 § 1º -  O Sistema de Avaliação de Desempenho também deverá fortalecer as competências 
e comportamentos positivos atuais e acrescentar outros para impulsionar o desempenho do 
servidor no alcance das classes mais altas da carreira.
 § 2º -  Os procedimentos de tramitação, preenchimento e formulários que compõem o siste-
ma de avaliação de desempenho serão regulamentados por ato da Mesa Diretora.
 Art. 6º -  Caso não alcance o grau mínimo na avaliação de desempenho, o servidor permanece-
rá na situação em que se encontra, devendo cumprir novo interstício de 3 (três) anos de efetivo 
exercício para efeito de nova apuração de merecimento objetivando a progressão vertical.
 Art. 7º -  A Diretoria de Gestão de Pessoas organizará e fará publicar, para cada classe, a lista 
dos servidores habilitados à progressão vertical.
 Parágrafo único.  Publicada a lista dos habilitados, o servidor que se julgar prejudicado terá 
10 (dez) dias úteis para recorrer da decisão à Comissão Técnica de Gestão de Carreiras, atra-
vés de petição fundamentada e protocolada na unidade competente, sendo que a Comissão 
terá 10 (dez) dias úteis para responder.
 Art. 8º -  Os efeitos fi nanceiros decorrentes da progressão vertical prevista neste Capítulo 
serão pagos ao servidor a partir do mês subsequente à sua concessão, em até 03 (três) meses, 
com efeito retroativo à data de sua concessão.
 Parágrafo único.  As progressões verticais dependerão da disponibilidade fi nanceira da Câ-
mara para sua concessão.
 Art. 9º -  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 

 Campinas, 31 de outubro de 2014 
 CAMPOS FILHO  

 Presidente 
  autoria:   Mesa da Câmara 
 PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS   31 DE OUTUBRO 
DE 2014  .  
 

 ISRAEL MAZZO 
 Diretor Geral 

  

 ERRATA 
 PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014 

 Onde se lê: 2º Debate Público, leia-se: 3º Debate Público. 
 

 Campinas, 03 de novembro de 2014 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO   
 O CONDOMÍNIO ED. JEQUITIBÁ, sito à Rua General Marcondes Salgado, 399, por este 
edital notifi ca Realmax Security Servicos de Portaria LTDA da rescisão do contrato de pres-
tação de serviços por justo motivo consistente no inadimplemento das obrigações traba-
lhistas assumidas pela contratada.Em estando a contratada em lugar incerto e não sabido, 
conforme devolução de notifi cação via postal, datada de 09/10/2014 é expedida o presente 
edital notifi catório para que surta seus efeitos legais. 
 

  

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO   
 Ficam os senhores associados da Sociedade Civil Moradores e Amigos do Residencial Santa 
Margarida, inscrito no CNPJ son nº 01.464.297/0001-09,  CONVOCADOS  para a Assem-
bleia Geral Extraordinária, a ser realizada nas dependências da residência da Sra. Presiden-
te, denominada nº M1031, no dia  04 de dezembro de 2014  (quinta-feira), às  19:00  (dezeno-
ve) horas, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com o mínimo legal de presentes, ou às  19:30 
 (dezenove e trinta) horas, com qualquer número de associados, para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos: 1- Eleição de um diretor Vice-Presidente e um Diretor Tesoureiro para 
mandato tampão até 31/05/2015, em razão da renúncia dos atuais eleitos;
 

 Campinas, 24 de outubro de 2014 
 ANDREA MIRANDA LOSCHI 

 Presidente 
 NOTAS: 
AS DECISÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA OBRIGAM A TODO O QUADRO ASSOCIATIVO, INCLUSI-
VE OS AUSENTES E DISCORDANTES.
OS ASSOCIADOS PODERÃO SER REPRESENTADOS POR PROCURADOR LEGALMENTE CONSTITUÍ-
DO, CONTENDO FIRMA RECONHECIDA DO ASSOCIADO.
ASSOCIADOS EM DÉBITO COM A TAXA DA ASSOCIAÇÃO VENCIDA A MAIS DE 30 DIAS OU ADMITI-
DOS APÓS A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA OU CUJO TEMA SE REFIRA AO PRÓPRIO ASSOCIADO 
NÃO PODEM VOTAR.  
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