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LEI  Nº 13067 dE 10 dE sEtEmbro dE 2007
Denomina vias públicas no município de Campinas.

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

Art. 1º - Ficam denominadas as vias públicas no município de Campinas, a seguir 
descritas:
I – “Rua Eldorado”, a Rua 01 do loteamento Jardim Itatinga, a Rua 01 do loteamento 
Parque São Paulo e a Estrada de Servidão confrontante com o quarteirão 15.096 (mar-
ginal à Rodovia Santos Dumont) do loteamento Chácaras São Francisco do Aeroporto, 
com início na divisa do loteamento Parque São Paulo e término na divisa do loteamento 
Chácaras São Francisco do Aeroporto.
II – “Rua Barra do Turvo”, a Rua 05 do loteamento Jardim Itatinga e a Rua 05 do lote-
amento Parque São Paulo, com início na Rua Eldorado (Rua 01 do loteamento Jardim 
Itatinga) e término na Rua Anna Maria Marques (Rua 17 do loteamento Jardim Itatinga 
e Rua s/d do loteamento Parque São Paulo).

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente os incisos I e III 
do Decreto nº 9075, de 23 de janeiro de 1987. 

Paço Municipal, 10 de setembro de 2007.
dr. HÉLIo dE oLIVEIrA sANtos

Prefeito  Municipal
PRoT. 07/10/4663 - AuToRIA: PREFEITuRA MunICIPAl DE CAMPInAS

EXPEdIENtE dEsPACHAdo PELo sr. sECrEtÁrIo mUNICIPAL dE 
AdmINIstrAÇÃo

Em 12 de setembro de 2007
ProCEsso AdmINIstrAtIVo: nº 07/10/09.024 - INtErEssAdo: Secretaria 
Municipal de Administração - AssUNto: tomada de Preços nº 022/2007 - obJEto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e instalação de equipa-
mentos e acessórios para monitoramento por sistema de circuito fechado de televisão 
– CFTV, com treinamento e manutenção preventiva e corretiva.
HomoLoGAÇÃo, AdJUdICAÇÃo E AUtorIZAÇÃo dE 

dEsPEsA.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 combinado com o art. 3º, inciso II, do 
Decreto Municipal nº 14.217/03, resolvo:
1. HomoLoGAr a Tomada de Preços nº 022/2007, referente à contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação e instalação de equipamentos e acessórios para 
monitoramento por sistema de circuito fechado de televisão – CFTV, com treinamento 
e manutenção preventiva e corretiva.
2. AdJUdICAr o objeto da licitação à empresa IB TECnoloGIA E SISTEMAS 
lTDA, bem como AUtorIZAr a despesa a seu favor no valor total de R$ 101.344,00 
(cento e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais), devendo onerar dotação orçamen-
tária do presente exercício a despesa no valor de R$ 46.128,00 (quarenta e seis mil, 
cento e vinte e oito reais) e o restante onerar dotação do exercício de 2.008.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - à Comissão Permanente de licitações para registro da homologação no Sistema de 
Informação Municipal - SIM;
2 – à Coordenadoria Setorial de Procedimentos legais desta Secretaria para a lavratura 
do Termo de Contrato; e
3 - ao Departamento de Gestão Predial desta Secretaria para as demais providências.

sAULo PAULINo LoNEL
Secretário Municipal de Administração

dEPArtAmENto CENtrAL dE ComPrAs
ComUNICAdo

Pregão Presencial: 111/07  Processo Administrativo nº 07/10/03.477
Interessado: Secretaria Municipal de Educação (SME)  objeto: Contratação de empresa 
para a prestação de serviços de transportes (ônibus e caminhão baú) de escolares com 
motoristas devidamente habilitados.
o Município de Campinas, por intermédio de seu Pregoeiro, comunica aos interessados 
a sUsPENsÃo “sINE dIE” da presente licitação, para correções técnicas no edital. A 
nova data da sessão pública do pregão em epígrafe será divulgada oportunamente.

Campinas, 12 de setembro de 2007.
GUstAVo ALbUqUErqUE ZALoCHI

Pregoeiro em exercício

EXtrAtos
Processo Administrativo n.º 32734/02 Interessado Secretaria Municipal de Adminis-
tração modalidade: Concorrência n.º 42/02 Contratada: CREDICAR loCADoRA 
DE VEÍCuloS lTDA. termo de Contrato n.º 11/03 objeto: locação de veículo 
zero quilômetro, tipo utilitário passageiro. termo de Aditamento n.º 83/07 objeto 
do Aditamento: Prorrogação do prazo por até 06 (seis) meses, a partir de 12/08/07. 
Valor: R$202.392,00 (duzentos e dois mil, trezentos e noventa e dois reais) Assina-
tura: 10/08/07.

Processo Administrativo n.º 07/10/21120 Interessado Secretaria Municipal de 
Educação modalidade: Contratação Direta n.º 45/07 Contratada: ASSoCIAÇÃo 
DAS EMPRESAS DE TRAnSPoRTE ColETIVo uRBAno DE CAMPInAS 
- TRAnSuRC  termo de Contrato n.º 77/07 objeto: Fornecimento parcelado de 
passes tipo escolar. Valor: R$997.200,00 (novecentos e noventa e sete mil e duzentos 
reais). Prazo: 60 (sessenta) meses Assinatura: 11/09/07.

Processo Administrativo n.º 07/10/31289 Interessado Secretaria Municipal de Coope-
ração nos Assuntos de Segurança Pública Conveniado: MunICÍPIo DE BRAGAnÇA 
PAulISTA termo de Convênio n.º 30/07 objeto: Conjugação de esforços para a 
inclusão de 10 (dez) guardas Municipais de Bragança Paulista em Curso de Formação 
de Guardas Municipais. Prazo: 120 (cento e vinte) dias  Assinatura: 03/08/07.

Processo Administrativo n.º 07/10/22325 Interessado Secretaria Municipal de Saúde 
modalidade: Pregão Presencial n.º 90/07 Contratada: RESIl CoMERCIAl lTDA. 
termo de Contrato n.º 78/07 objeto: Fornecimento parcelado de extintores. Valor: 
R$37.225,00 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais). Prazo: 12 (doze) meses 
Assinatura: 12/09/07.

Processo Administrativo n.º 07/10/08824 donatário: Município de Campinas doa-
dora: AlÓIDE lADEIA GuIMARÃES termo de doação n.º 37/07. objeto: 01 dvd 
Player Gradiente; 01 Fax papel térmico Sharp; 01 Processador DAS; 01 Gravador DVD; 
01 Gabinete Torre; 01 Monitor lG e 01 Gravador DVD lG. Valor total: R$3.049,00 
(três mil e quarenta e nove reais) data da Lavratura: 12/09/07.

CoNsELHo mUNICIPAL dE AssIstÊNCIA soCIAL – CmAs
Atos do CoNsELHo

o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que 
lhe confere a lei nº 8742 de 07/12/93 – loAS ( lei orgânica de Assistência Social ) e 
tendo em vista a lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre a sua criação, alterada pela 
lei nº 11.130 de 15/01/2002 e Decreto nº 14.302 de 28/04/2003 que dispõe sobre seu 
Regimento Interno, e através de sua Presidente no uso de suas atribuições legais CoN-
VoCA seus Conselheiros Titulares e Suplentes para reunião ordinária a realizar-se 
dia 18/09/2007 às 8:30 em sua sede à Rua Ferreira Penteado, 1331 – Centro.

Campinas, 11 de Setembro de 2007
IZAbEL CrIstINA sANtos dE ALmEIdA

Vice Presidente do CMAS/Campinas
(12, 13, 14/09)

CoNsELHo dE dEsENVoLVImENto E PArtICIPAÇÃo dA 
ComUNIdAdE NEGrA dE CAmPINAs – CdPCNC

CoNVoCAÇÃo
o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade negra de Campinas 
– CDPCnC, criado pela lei Municipal n° 10.813, de 26 de abril de 2001, e seu Regi-
mento Interno publicado no Diário Oficial do Município datado de 07 de dezembro de 
2004, vem através do seu Presidente no uso de suas atribuições CoNVoCAr os Con-
selheiros Titulares e/ou Suplentes para reunião Extraordinária a ocorrer no próximo 
dia 14 de setembro de 2007 (sexta feira), na Estação Cultura – Salão de Exposição, 
localizado à Praça Floriano Peixoto, s/nº – Centro – Campinas – SP.
1– Abertura às 18h30;
2– Pauta: Proposta de criação do Museu Afro-Brasileiro em Campinas.

Campinas, 10 de setembro de 2007
moACYr bArrA GrANdE FILHo

Presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade negra de Campinas
(12, 13, 14/09)

NotIFICAÇÃo AdmINIstrAtIVA N° 2414/07
o Presidente da Comissão de Processos Administrativos Disciplinares e Investigatórios 
NotIFICA a servidora m.F. 102.821-9 a comparecer à audiência de interrogatório 
que se realizará no dia 10/10/2007 às 09:30 horas, no Departamento de Processos 
Disciplinares e Investigatórios, sito à Avenida Anchieta nº 200, 14º andar - Centro 
- Campinas/SP. Após o interrogatório abre-se o prazo de 05 (cinco) dias para o 
servidor(a) supracitado apresentar defesa escrita, rol de testemunhas e eventuais 
documentos pertinentes.
Fica também notificado(a), para acompanhar, na condição de indiciado(a) toda a ins-
trução processual relativa ao Processo Administrativo Disciplinar nº 059/07, oriundo 
do Protocolado nº 07/10/20.210, onde figura como interessado o Hospital Municipal 
Dr. Mário Gatti, nos termos do artigo 213 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cam-
pinas, podendo se fazer acompanhar por advogado e requerer quaisquer provas de seu 
interesse, bem como acompanhar se quiser, o(s) depoimentos abaixo:
- dia 10/10/07 às 09:00 h. - nome: Servidor Matr. Func. 56.952-6

Campinas, 05 de setembro de 2007
mÁrCIo VINíCIUs JAworskI dE LImA

Procurador Municipal - Presidente da Comissão Processante
(11, 12, 13/09)

NotIFICAÇÃo AdmINIstrAtIVA N° 2397/07
A Comissão do Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios NotIFICA 
o servidor m.F. 95.461-6 a comparecer à audiência de interrogatório que se realizará 
no dia 03/10/07 às 14:00 horas, no Departamento de Processos Disciplinares e Inves-
tigatórios, sito à Avenida Anchieta n.º 200, 14º andar - Centro - Campinas/SP. Após 
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o interrogatório abre-se o prazo de 05 (cinco) dias para o(a) servidor(a) supracitado 
apresentar defesa escrita, rol de testemunhas e eventuais documentos pertinentes, 
referente ao Protocolado nº 07/10/20.211, onde figura como interessado o Hospital 
Municipal Dr. Mário Gatti.

Campinas, 04 de setembro de 2007
mÁrCIo VINíCIUs JAworskI dE LImA

Procurador Municipal - Presidente da Comissão Processante
(11, 12, 13/09)

NotIFICAÇÃo AdmINIstrAtIVA N° 2449/07
o Presidente da Comissão de Processos Administrativos Disciplinares e Investigatórios 
NotIFICA o servidor m.F. 95.461-6 a comparecer à audiência de interrogatório 
que se realizará no dia 03/10/2007 às 14:30 horas, no Departamento de Processos 
Disciplinares e Investigatórios, sito à Avenida Anchieta nº 200, 14º andar - Centro 
- Campinas/SP. Após o interrogatório abre-se o prazo de 05 (cinco) dias para o 
servidor(a) supracitado apresentar defesa escrita, rol de testemunhas e eventuais 
documentos pertinentes.
Fica também notificado(a), para acompanhar, na condição de indiciado(a) toda a instru-
ção processual relativa ao Processo Administrativo Disciplinar nº 062/07, oriundo do 
Protocolado nº 07/10/20.211, onde figura como interessado o Hospital Municipal Dr. 
Mário Gatti, nos termos do artigo 213 do Estatuto dos Servidores Públicos de Campi-
nas, podendo se fazer acompanhar por advogado e requerer quaisquer provas de seu 
interesse, bem como acompanhar se quiser, o(s) depoimentos abaixo:
dia 03/10/07 às 14:00 h. - nome: Servidor Matr. Func. 37.269-2

Campinas, 10 de setembro de 2007
mÁrCIo VINíCIUs JAworskI dE LImA

Procurador Municipal - Presidente da Comissão Processante
(11, 12, 13/09)

NotIFICAÇÃo AdmINIstrAtIVA N° 2460/07
A Diretoria do Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios INtImA 
a servidora m.F. 111.185-0 para tomar ciência no prazo de 03 (três) dias do 
despacho do Exmo. sr. Prefeito municipal a fls. 69/70, referente ao protocolado 
nº 04/10/61.544, processo administrativo disciplinar nº 011/05, oriundo da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Campinas, 12 de setembro de 2007
mÁrCIo VINíCIUs JAworskI dE LImA

Procurador Municipal
Coordenador do Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios em Geral

(13, 14, 15/09)

PortArIA N° 455/07
o Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições previstas  
no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002.
rEsoLVE:
Cientificar os servidores públicos municipais matrículas funcionais nºs. 111.7181, 
106.053-8, 111.688-6, da expiração do prazo do Afastamento Preventivo em 11 de 
setembro de 2007, referente ao Protocolado nº 07/10/28.906, devendo os mesmos 
retornar de imediato ao serviço.

Campinas, 12 de setembro de 2007
CArLos HENrIqUE PINto

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

ComUNICAdo 06/2007
o Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, ComUNICA que estão 
abertas as inscrições para o “14º salão de Arte Contemporânea de Campinas”, no 
período de 10 de setembro a 11 de outubro de 2007, no MACC – Museu de Arte 
Contemporânea de Campinas.
Maiores informações através do site www.campinas.sp.gov.br/cultura/museu ou 
pelo telefone 3705.8006.

Francisco de lagos Viana Chagas
sECrEtÁrIo mUNICIPAL dE CULtUrA

(13, 14, 15/09)

CoNsELHo mUNCIPAL dE CULtUrA
AtA dA rEUNIÃo Nº 023

Aos sete dias do mês de março de 2007, nas dependências da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e lazer teve início, às 16h00 horas, a reunião de nº 023 do Conselho Municipal de 
Cultura de Campinas, em caráter extraordinário, com a presença dos Conselheiros Euridice 
Palma, Rosângela da Glória novaes Reis, lilia Mara Pereira, José Fernando Vernier, Car-
los Roberto Corradini, José Luis Piassa, Marcos Garcia de Oliveira, Hermano Pini Filho, 
Vicente de Paulo Montero e Sandra Daige Antunes Corrêa Hitner. Foi registrada a presença 
da Sra. Deise Mara do nascimento, Presidente do Fórum Municipal Permanente de Cultura. 
Secretariando os trabalhos estavam presentes o Sr. Florentino José Silva e a Sra. Angela 
Maria Dottaviano Giesbrecht.
o Senhor Vice Presidente deu início aos trabalhos informando que o Sr. Presidente continua 
afastado por motivo de doença e que os Conselheiros Marco Rocha e neiva dos Santos jus-
tificaram suas ausências. O Conselheiro Carlos Corradini sugeriu que o Conselho solicite à 
Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas os CD´s “Campinas de Todos os Tons” e “Hinos 
da Cidade”, para serem distribuídos aos Conselheiros de Cultura. o Conselheiro Vicente 
Montero sugeriu que seja verificado junto à Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas a 
possibilidade de que sejam reservados cinco ingressos de cada apresentação para o Conselho 
de Cultura. o Conselheiro Marcos Garcia sugeriu que seja aberto um canal de comunicação 
para que os Conselheiros interessados possam reservar ingressos para as apresentações da 
orquestra Sinfônica e disse que iria entrar em contato com o Diretor da oSMC para viabilizar 
este procedimento. o Conselheiro Vicente Montero questionou a respeito de um represen-
tante do Conselho Municipal de Cultura junto ao Conselho de Administração do Fundo de 
Assistência à Cultura. o Sr. Vice Presidente, Marcos Garcia, passou então à leitura da Ata 
nº20. Após a leitura foi perguntado aos presentes se todos estavam de acordo e se a ata nº20 
poderia ser considerada aprovada. Diante da concordância de todos a ata nº20 foi aprovada por 
unanimidade. Passou, então à leitura da ata nº21. Após a leitura foi perguntado aos presentes 
se todos estavam de acordo e se a ata nº21 poderia ser considerada aprovada. o Conselheiro 
Carlos Corradini solicitou que seja feita uma observação para constar o apoio feito pela As-

sociação dos Músicos da orquestra aos projetos “Cancioneiro Brasileiro e “Cortina lírica”, 
do Prof. Rodolpho Caniato, informando, também, que a mencionada Associação irá propor 
uma parceria com os referidos projetos. A Conselheira lilia Mara Pereira solicita que seja 
incluída na ata que ela havia justificado anteriormente sua ausência na reunião de nº21. Após 
estas observações a ata de nº21 foi aprovada pelos presentes. Passou então à leitura da Ata 
nº22. Após a leitura foi perguntado aos presentes se todos estavam de acordo e se a ata nº22 
poderia ser considerada aprovada. Diante da concordância de todos a ata nº22 foi aprovada 
por unanimidade. o Sr. Vice Presidente passou então à discussão dos valores a serem esta-
belecidos pelo Edital FICC-2007. Após intenso debate o Conselho decidiu que as área de 
Artes Plásticas, Biblioteca, Dança, Fotografia e Museus deveriam receber um aporte maior 
de recursos. Sendo assim, o Sr. Vice Presidente sugeriu que a Coordenadoria de Gestão dos 
Fundos de Investimento faça um simulação das propostas discutidas pelos Conselheiros e 
apresente o resultado para nova análise, disse também, que compete ao Conselho de Cultura 
o remanejamento de verba, caso seja necessário. nada mais havendo para ser tratado, o Sr. 
Marcos Garcia de oliveira, Vice Presidente do Conselho de Cultura, deu por encerrada a 
reunião, da qual eu, Florentino José Silva, lavro a presente ata que, se achada conforme, 
deverá ser aprovada em plenário e assinada pelos presentes. 

Campinas, 07 de março de 2007.

CoNsELHo mUNCIPAL dE CULtUrA
AtA dA rEUNIÃo Nº 024

Aos nove dias do mês de maio de 2007, nas dependências da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e lazer teve início, às 16h30 horas, a reunião de nº 024 do Conselho Municipal de 
Cultura de Campinas, em caráter extraordinário, com a presença dos Conselheiros Francisco 
de lagos Viana Chagas, Euridice Palma, Marco Antonio Pires da Rocha, neiva dos Santos 
Toledo, José Fernando Vernier, Mirza Baffi Pellicciotta, Hermélio Nicolau da Silva, José 
Luis Piassa, Hermano Pini Filho, Rodolpho Caniato, Vicente de Paulo Montero, Gabriel 
Guedes Rapassi, Sandra Daige Antunes Corrêa Hitner e Roberta Maria Vieira Mascarenhas 
Amaral. Foi registrada a presença da Sra. Deise Mara do nascimento, Presidente do Fórum 
Municipal Permanente de Cultura. Secretariando os trabalhos estava presente a Sra. Angela 
Maria Dottaviano Giesbrecht.
Iniciada a Reunião Extraordinária, o Sr. Presidente cumprimentou os Conselheiros presentes 
e passou aos Informes: - lançamento da programação cultural da SMCEl; - intervenção 
no Teatro Municipal “José de Castro Mendes”, sendo que já foi concluído o estudo pelos 
arquitetos e a Secretaria de obras deverá o levantamento orçamentário. É sabido que o custo 
estimado será de R$2.500.000,00 e a conclusão da reforma deverá ocorrer em 120 dias. A 
Congás fará toda a revitalização da praça em frente ao Teatro;- o Sr. Prefeito fez uma nego-
ciação com o Banco do Brasil, gestor das contas da PMC e referido Banco deverá repassar 
um montante de R$30.000.000,00 que serão destinados à construção do Teatro da Pedreira 
do Chapadão, que contará com 3.000 lugares. o arquiteto Tozzi fará apresentação do Projeto 
aos membros do Conselho de Cultura e outros convidados, para inclusive ouvir sugestões; 
- O Sr. Secretário esteve em Havana, atendendo a convite do Ministério da Cultura de Cuba, 
para tratar da participação de Campinas no Fórum de Cultura e Desenvolvimento, onde a 
orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, o Corpo de Ballet Juliana omatti, a cantora 
Tetê Spíndola e Grupo de pesquisadores de música de raiz pantaneira irão se apresentar, tendo 
por local o Teatro Karl Marx e a Praça da Revolução, para um público estimado em 80.000 
pessoas. Está sendo negociada com a TV Globo a gravação e transmissão do espetáculo 
para cem países; - Solicita que o Conselho de Cultura indique dois representantes ao Fórum 
Permanente de Cultura, três, representantes, para participar do evento; -Está sendo formada 
a Comissão para o Mês de Carlos Gomes e o Sr. Presidente comunica que gostaria de indicar 
o Conselheiro Vicente Montero, representando o Conselho de Cultura e solicita também que 
seja indicado um representante do Fórum para participar de referida Comissão. o Conse-
lheiro Vicente Montero afirmou ser uma honra participar da Comissão Organizadora do Mês 
Carlos Gomes, com o que houve a concordância dos membros do Conselho e acrescentou a 
importância de se conhecer o projeto para a reforma do Teatro Castro Mendes. o Secretário 
informou sobre reformas futuras que serão realizadas nos tetros do CCC e Padre Anchieta e 
da intenção de se construir o Teatro Guilherme de Almeida, onde hoje é o kartódromo, que 
abrigará a sede da oSMC. o Conselheiro Vernier informa sobre o intercâmbio com a cidade 
de Wuppertal, Colònia, Alemanha, onde acontecerá uma exposição sobre Campinas e solicitou 
aos Conselheiros a indicação de obras representativas da cidade. o Sr. Presidente convida 
os Conselheiros para a apresentação, no Salão Azul, dia 14 próximo, às 15 horas, do projeto 
para o Memorial da Imigração Japonesa, que será construído no final da Via Norte-Sul, em 
comemoração aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Justificativas de ausência: a 
Conselheira Euridice procedeu à leitura das justificativas de ausência. Conelheiro Marcos 
Garcia não pode comparecer em função da montagem de sua exposição que ocorrerá no 
próximo dia 30 de maio, no Macc, para a qual convida todos os Conselheiros; Conselheira 
lilia Mara Garcia, por motivo de doença; Conselheira Marisilda Tescaroli, em função de 
compromissos profissionais. A Conselheira Roberta informou sobre o Festival Arte sem 
Barreiras e solicitou apoio ao Conselho e a SMCEl no tocante ao espaço para realização 
do evento, sendo que o Conselheiro Marco Rocha sugeriu a Plataforma da Estação Cultura. 
Pauta: 1.Edital FICC 2007. o Sr. Presidente indaga junto ao Conselheiros se existe algo a 
ser acrescentado ao Edital já elaborado e todos os presentes concordam com sua aprovação, 
sendo que o mesmo passa a fazer parte integrante desta Ata. - “ mINUtA - (18/04/2007) 
- EdItAL dE sELEÇÃo PArA FINANCIAmENto dE ProJEtos CULtUrAIs 
AtrAVÉs do FUNdo dE INVEstImENtos CULtUrAIs dE CAmPINAs FICC-
2007 - o Conselho Municipal de Cultura de Campinas, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas pela lei nº 12.354/05, torna público que estará recebendo no prazo e 
condições adiante descritas, inscrições de projetos culturais que se habilitarão a concorrer a 
financiamento público, total ou parcial, de acordo com a Lei Municipal 12.355 de 10/09/2005 
e do Decreto nº15.443, de 26 de abril de 2006.
1. dIsPosIÇÕEs PrELImINArEs
1.1. os projetos inscritos deverão ter caráter estritamente artístico-cultural e serem enqua-
drados em uma das áreas do artigo 3º da lei Municipal 12.355 de 10 de Setembro de 2.005, 
constantes no item 2 deste edital;
1.2. Cada proponente, pessoa física ou jurídica inscrita, de direito público ou privado, de 
natureza cultural, poderá inscrever somente 01 (um) único projeto, conforme previsto no 
artigo 27 do Decreto nº15.443/06;
1.2.1. o proponente Pessoa Física deverá ser residente no município de Campinas há mais 
de dois anos;
1.2.2. o proponente Pessoa Jurídica deverá ter sede no município de Campinas há mais de 
dois anos, com objetivo e atuação prioritariamente culturais, com efetiva atuação devida-
mente comprovada;
1.3. o executor poderá ser responsável pelo desenvolvimento de um único projeto;
1.3.1. o e xecutor Pessoa Física, deverá ser residente no Município de Campinas há mais 
de dois anos;
1.3.2. o executor Pessoa Jurídica, deverá ter sede no Município de Campinas e no mínimo 
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um ano de existência legal, com objetivo e atuação prioritariamente culturais, com efetiva 
atuação devidamente comprovada, conforme artigo 29, inciso II, da lei 12.355/05;
1.4. os proponentes que tiveram seus projetos aprovados pelo Edital FICC-2006, publicado 
em 11/07/2006, poderão inscrever projetos através do presente Edital FICC-2007, sendo 
que, se aprovados, a assinatura do contrato e consequente liberação dos recursos ficarão 
condicionadas à prestação final de contas referente ao Edital FICC-2006, conforme artigo 
15, inciso II, da lei 12.355/05;
1.5. o valor dos recursos destinados ao Fundo de Investimentos Culturais de Campinas-FICC, 
exercício de 2007, para o financiamento de projetos culturais é de R$1.326.960,00;
1.6. os projetos inscritos deverão ser desenvolvidos e concluídos no período de ___ a ___ 
de 2007.
2. dA NAtUrEZA dos ProJEtos
2.1. os projetos devem ser enquadrados em uma única área artístico-cultural, prevista no 
artigo 3º da lei nº12.355 de 10 de abril de 2005, a saber:
I- Artes Cênicas: linguagens artísticas relacionadas aos segmentos de teatro, circo, ópera 
e congêneres;
II- dança;
III- Artes Plásticas e Visuais: linguagens artísticas compreendendo desenho, escultura, 
colagem, pintura, instalação, gravura (litogravura, serigrafia, xilogravura, gravura em metal 
e congêneres), bem como a criação ou reprodução mediante o uso de meios eletrônicos, 
mecânicos, cibernéticos ou artesanais de realização;
IV- Fotografia: linguagem baseada em processo de captação e fixação de imagens por meio 
de câmeras ( máquinas de fotografar, manuais ou digitais) e películas ( filmes) previamente 
sensibilizadas, além de outros acessórios de produção e reprodução;
V- Cinema, Vídeo e Multi-Meios: linguagens artísticas e documentais relacionadas res-
pectivamente com a produção de filmes cinematográficos ou videográficos, no registro de 
sons e imagens, obedecendo a um roteiro determinado;
VI- Artesanato: Arte de confeccionar peças e objetos manufaturados, não seriados e em 
pequena escala, sem o auxílio de máquinas sofisticadas de produção;
VII- Folclore e manifestações populares: conjunto de manifestações típicas, tangíveis e 
intangíveis, transmitidas de geração a geração, traduzindo conhecimento, usos, costumes, 
crenças, ritos, mitos, lendas, fantasias, alegorias, cantorias, culinária, brinquedos populares, 
literatura oral, folguedos populares e congêneres;
VIII- biblioteca: instituição de acesso público destinada à promoção da leitura e difusão 
do conhecimento congregando acervos de livros e periódicos e materiais especiais (selos, 
livros falados, documentos em braille, moedas, partituras, hemeroteca, cd-rom, vídeo e outros 
suportes educacionais), organizados para estudo, pesquisa, lazer e consulta;
IX- Arquivo: Instituição de acesso público destinada à preservação da memória documental 
para o estudo, a pesquisa e a consulta;
X- Literatura e publicações em geral: linguagem que utiliza a arte de escrever e a orali-
dade, em prosa ou verso nos gêneros conto, romance, crônica, ensaio, poesia e congêneres; 
revistas e periódicos de caráter artístico-cultural que visem a promoção e a divulgação das 
artes e da cultura;
XI- música: linguagem artística que se expressa através da organização dos sons;
XII- museu: Instituição permanente que não tenha fins lucrativos e que funcione a serviço da 
sociedade, aberta à visitação pública e, também, que conserve, pesquise e exponha coleções 
de objetos culturais e/ou científicos, tendo como objetivos, preferencialmente de modo inte-
grado, o estudo, a educação e o entretenimento, no que concerne aos visitantes. Incluem-se 
nesta definição, entre outros, os centros de difusão e educação científica;
XIII- Patrimônio Histórico e Cultural: procedimento de resgate, restauro, revitalização e 
conservação dos bens tangíveis e intangíveis (material e imaterial) de relevância histórica, 
artística, arquitetônica, ambiental, arqueológica, documental, iconográfica, mobiliária, imo-
biliária, etnográfica e etnológica, incluindo pesquisas, inventários, publicações, educação, 
difusão e divulgação;
XIV- Estudo e pesquisa: bolsas de estudo, pesquisa e trabalho para autores, artistas e 
técnicos residentes no Município que tenham projeto de relevante interesse para a cultura 
campineira;
XV- Formação: projetos de caráter cultural ou artísticos destinado à formação, à iniciação 
artístico-cultural, à especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal na área de cultura.
2.2. É vedada a concessão de benefícios a obras, produtos, eventos ou outros decorrentes, 
destinados ou circunscritos a circuitos privados ou a coleções particulares;
2.3. O projeto cultural beneficiado deverá utilizar, total ou parcialmente, recursos humanos, 
materiais e naturais disponíveis no Município de Campinas.
3. dA INsCrIÇÃo dos ProJEtos
3.1. o Formulário Padrão para Inscrição de Projetos Culturais, anexo I deste Edital, deverá 
ser acessado e preenchido exclusivamente de maneira on-line através do endereço eletrônico 
da Prefeitura Municipal de Campinas (www.campinas.sp.gov.br);
3.2. A planilha de orçamento constante no Formulário Padrão para Inscrição de Projetos 
Culturais deverá ser detalhada e referir-se exclusivamente às despesas a serem pagas com os 
recursos financiados pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC;
3.3. Após o preenchimento do Formulário Padrão, o proponente deverá imprimir 2 (duas) vias, 
que estarão sujeitas à validação no momento da entrega, e protocolá-las na sede da Secretaria 
Municipal de Cultura, Esportes e lazer – Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de 
Investimentos Culturais e Esportivos, sito à Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n – Estação 
Cultura – Centro – Campinas – São Paulo, acompanhadas da documentação solicitada no item 
4 deste Edital (Da Documentação Referente aos Projetos), no período de ____ de ______ a 
___ de _____ de 2007, de 2ª a 6ª-feira, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00;
3.4. não poderão apresentar projetos culturais os servidores públicos municipais e membros 
do Conselho Municipal de Cultura, conforme dispõem os incisos IV e V do artigo 15 da lei 
nº 12.355 de 10 de setembro de 2005.
4. dA doCUmENtAÇÃo rEFErENtE Aos ProJEtos
4.1. os proponentes dos projetos deverão apresentar à Coordenadoria Setorial de Gestão 
dos Fundos de Investimentos Culturais e Esportivos, a seguinte documentação que deverá 
estar anexada, obrigatoriamente, ao Formulário Padrão de Inscrição de Projetos Culturais 
apresentado:
I- Artes Cênicas – Produção e Circulação:
a) Proposta de dramaturgia (texto, roteiro ou plano dramatúrgico),
b) Histórico ou currículo do grupo ou da companhia,
c) Currículo do diretor responsável,
d) Proposta de Direção
e) Currículo dos artistas participantes e da equipe de produção,
f) Ficha técnica do espetáculo proposto,
g) Cartas Compromisso dos teatros e/ou instituições responsáveis pelos espaços onde serão 
apresentados os espetáculos, que atestem a disponibilidade e aceitação da apresentação se 
o projeto for contemplado pelo FICC.
II- Artes Cênicas – Circulação:
a) Proposta de dramaturgia (texto, roteiro ou plano dramatúrgico),
b) Histórico ou currículo do grupo ou da companhia,
c) Currículo do diretor responsável,
d) Proposta de Direção
e) Currículo dos artistas participantes e da equipe de produção,
f) Ficha técnica do espetáculo proposto,
g) DVD do espetáculo,
h) Cartas Compromisso dos teatros e/ou instituições responsáveis pelos espaços onde serão 

apresentados os espetáculos, que atestem a disponibilidade e aceitação da apresentação se 
o projeto for contemplado pelo FICC.
III- dança – Produção e Circulação:
a) Roteiro do Espetáculo,
b) Histórico ou currículo do grupo ou da companhia,
c) Currículo do diretor responsável,
d) Currículo dos artistas participantes e da equipe de produção,
e) Ficha Técnica do espetáculo,
f) Cartas Compromisso dos teatros e/ou instituições responsáveis pelos espaços onde serão 
apresentados os espetáculos, que atestem a disponibilidade e aceitação da apresentação se 
o projeto for contemplado pelo FICC.
IV- dança – Circulação:
a) Roteiro do Espetáculo,
b) Histórico ou currículo do grupo ou da companhia,
c) Currículo do diretor responsável,
d) Currículo dos artistas participantes e da equipe de produção,
e) Ficha Técnica do espetáculo,
f) DVD do espetáculo,
g) Cartas Compromisso dos teatros e/ou instituições responsáveis pelos espaços onde serão 
apresentados os espetáculos, que atestem a disponibilidade e aceitação da apresentação se 
o projeto for contemplado pelo FICC.
V- Artes Plásticas e Visuais – Produção e Circulação:
a) Fotografia de trabalhos recentes e/ou exposições,
b) Currículo do artista plástico,
c) Currículo do curador,
d) Cartas Compromisso dos teatros e/ou instituições responsáveis pelos espaços onde serão 
apresentados os espetáculos, que atestem a disponibilidade e aceitação da apresentação se 
o projeto for contemplado pelo FICC.
VI- Artes Plásticas e Visuais – Formação e Capacitação:
a) Fotografia de trabalhos recentes e/ou exposições,
b) Currículo do artista plástico.
VII- Fotografia – Produção e Circulação:
a) Fotografia de trabalhos recentes e/ou exposições,
b) Currículo do artista,
c) Currículo do curador,
d) Cartas Compromisso dos teatros e/ou instituições responsáveis pelos espaços onde serão 
apresentados os espetáculos, que atestem a disponibilidade e aceitação da apresentação se 
o projeto for contemplado pelo FICC.
VIII- Fotografia – Formação e Capacitação:
a) Fotografia de trabalhos recentes e/ou exposições,
b) Currículo do artista.
IX- Cinema, Vídeo e Multimeios – Produção e Circulação:
a) Roteiro Completo,
b) Sinopse,
c) Proposta de Direção,
d) Currículo do Diretor,
e) Currículo dos profissionais envolvidos,
f) Cartas Compromisso dos teatros e/ou instituições responsáveis pelos espaços onde serão 
apresentados os espetáculos, que atestem a disponibilidade e aceitação da apresentação se 
o projeto for contemplado pelo FICC
g) Para filmes de animação em vídeo ou cinema apresentar, também, o story-board.
X- Artesanato – Formação e Capacitação:
a) Fotografia de trabalhos recentes e/ou exposições,
b) Currículo do artista.
XI- Folclore e Manifestações Populares – Produção e Circulação:
a) Proposta de dramaturgia (texto, roteiro ou plano dramatúrgico),
b) Histórico ou currículo do grupo ou da companhia,
c) Currículo do diretor responsável,
d) Proposta de Direção,
e) Currículo dos artistas participantes e da equipe de produção,
f) Ficha técnica do espetáculo proposto,
g) Cartas Compromisso dos teatros e/ou instituições responsáveis pelos espaços onde serão 
apresentados os espetáculos, que atestem a disponibilidade e aceitação da apresentação se 
o projeto for contemplado pelo FICC.
XII- Folclore e manifestações Populares – Formação e Capacitação:
a) Histórico ou currículo do profissional.
XIII- biblioteca – Aquisição:
a) Histórico da instituição,
b) Breve descrição do acervo,
c) Indicadores de público freqüentador,
d) Currículo do profissional.
e) Cartas Compromisso da instituição responsável pelo espaço onde será desenvolvido o 
projeto, que ateste a disponibilidade e aceitação, se o projeto for contemplado pelo FICC.
XIV- Arquivo – Catalogação:
a) Histórico da instituição,
b) Breve descrição do acervo,
c) Indicadores de público freqüentador,
d) Currículo do profissional.
e) Cartas Compromisso da instituição responsável pelo espaço onde será desenvolvido o 
projeto, que ateste a disponibilidade e aceitação, se o projeto for contemplado pelo FICC.
XV- Literatura – Edição de obras Literárias:
a) Texto original
b) Currículo do profissional.
XVI- Literatura – Concursos e Eventos Literários:
a) Currículos dos profissionais envolvidos ou autores.
XVII- Literatura – Contadores de História:
a) Currículo do profissional.
XVIII- música – Produção e Circulação:
a) Histórico ou currículo do grupo ou do músico,
b) Roteiro,
c) Ficha Técnica do espetáculo proposto,
d) DVD ou CD do espetáculo,
e) Cartas Compromisso dos teatros e/ou instituições responsáveis pelos espaços onde serão 
apresentados os espetáculos, que atestem a disponibilidade e aceitação da apresentação se 
o projeto for contemplado pelo FICC.
XIX- música – Gravação de Cd:
a) Histórico ou currículo do grupo ou do músico,
b) letra das músicas a serem gravadas,
c) CD Demo com no mínimo 3 músicas que serão gravadas.
XX- música - realização de Festival:
a) Histórico ou currículo do grupo ou do músico,
b) Roteiro,
c) Ficha Técnica do espetáculo proposto,
d) Cartas Compromisso dos teatros e/ou instituições responsáveis pelos espaços onde serão 
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apresentados os espetáculos, que atestem a disponibilidade e aceitação da apresentação se 
o projeto for contemplado pelo FICC.
XXI- música – Formação e Capacitação:
a) Histórico ou currículo do profissional.
XXII- museu – Catalogação e/ou Informatização:
a) Histórico da instituição;
b) Breve descrição do acervo;
c) Indicadores de público freqüentador.
d) Cartas Compromisso da instituição responsável pelo espaço onde será desenvolvido o 
projeto, que ateste a disponibilidade e aceitação, se o projeto for contemplado pelo FICC.
XXIII- Patrimônio Histórico e Cultural – Conservação:
a) Planta arquitetônica;
b) Registro fotográfico, videográfico ou documental dos bens a sofrerem intervenção;
c) Autorização do proprietário dos bens para a realização do projeto;
d) Cópia do ato de tombamento;
e) Se for o caso, autorização da autoridade competente para a realização da obra.
XXIV- Estudo e Pesquisa –
a) Comprovação de aceitação pela entidade ministrante, que deve ser legalmente reconhe-
cida;
b) Breve currículo do bolsista.
4.2. os projetos que prevejam a comercialização de bens e serviços culturais deverão informar 
o preço unitário, bem como a previsão de arrecadação total.
4.3. os projetos que envolvam edição de livros, CD, CD-RoM, cartazes, postais ou qualquer 
outro tipo de reprodução deverão especificar sua forma de distribuição.
4.4. os proponentes poderão anexar ainda, outras informações que julgarem necessárias 
para a avaliação do projeto;
4.5. os projetos já aprovados e desenvolvidos anteriormente e que forem concorrer novamente 
aos benefícios do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC, com repetição de 
seus conteúdos fundamentais, deverão anexar um relatório de atividades contendo as ações 
previstas e executadas, bem como explicitar os novos conteúdos e benefícios planejados 
para a continuidade, conforme artigo 26 da lei nº 12.355/05.
5. dos rECUrsos dIsPoNíVEIs -
5.1. Ficam estabelecidos os seguintes valores para financiamento de projetos para cada área 
a seguir discriminada, bem como o valor máximo de financiamento por projeto:
I- Artes Cênicas – r$308.900,00.
a) teatro - Produção e Circulação (montagem e apresentação de peças e espetáculos) 
- R$230.000,00, assim distribuídos: financiamento no valor máximo de R$23.000,00 por 
projeto;
b) teatro - Circulação (apresentação de peças e espetáculos) – R$60.000,00, assim distri-
buídos: financiamento no valor máximo de R$12.000,00 por projeto;
c) Circo - Produção e Circulação (montagem e apresentação de peças e espetáculos) 
- R$18.900,00, assim distribuídos: financiamento no valor máximo de R$6.300,00 por 
projeto;
II- dança – r$130.500,00
a) dança - Produção e Circulação (montagem e apresentação de peças e espetáculos) 
- R$79.500,00, assim distribuídos: financiamento no valor máximo de R$26.500,00 por 
projeto;
b) dança - Circulação (apresentação de peças e espetáculos) – R$51.000,00, assim distri-
buídos: financiamento no valor máximo de R$17.000,00 por projeto;
III- Artes Plásticas e Visuais – r$81.000,00
a) Produção e circulação (montagem de exposições) – R$72.000,00, - assim distribuídos: 
financiamento no valor máximo de R$18.000,00 por projeto;
b) Atividades de formação e capacitação (oficinas), - R$9.000,00, assim distribuídos: finan-
ciamento no valor máximo de R$3.000,00 por projeto.
IV- Fotografia – R$18.000,00
a) Produção e circulação (exposições) – R$12.000,00, assim distribuídos: financiamento no 
valor máximo de R$4.000,00 por projeto.
b) Atividades de formação e capacitação (oficinas), – R$6.000,00, assim distribuídos: 
financiamento no valor máximo de R$3.000,00 por projeto.
V- Cinema, Vídeo e Multimeios – R$200.800,00
a) Vídeos – ( animação/documentário/ficção) (betacam/minidv/dvd/dvcam/s-vhs/vhs) 
com duração entre 1 minuto a 5 minutos, assim distribuídos: financiamento no valor máximo 
de R$2.500,00 por projeto;
b) Vídeos – (animação/documentário/ficção) (betacam/minidv/dvd/dvcam) com dura-
ção entre 5 minutos a 25 minutos, assim distribuídos: financiamento no valor máximo de 
R$18.000,00 por projeto;
c) Cinema – (animação/documentário/ficção) cópia final em película 35mm, com du-
ração entre 5 minutos a 25 minutos: financiamento no valor máximo de R$50.000,00 por 
projeto;
d) mostra - (animação/documentário/ficção) (S-8/16mm/35mm/vídeo) não competitiva: 
financiamento no valor máximo de R$5.300,00 por projeto;
e) Festival (animação/documentário/ficção), (S-8/16mm/35mm/vídeo), competitivo: 
financiamento no valor máximo de R$20.000,00 por projeto.
VI- Artesanato – r$2.560,00.
a) Atividades de formação e capacitação (oficinas) – R$2.560,00, assim distribuídos: finan-
ciamento no valor máximo de R$2.560,00 por projeto.
VII- Folclore e manifestações Populares – r$37.600,00.
a) Produção e Circulação (montagem e apresentação de peças e espetáculos) - R$26.000,00, 
assim distribuídos: financiamento no valor máximo de R$6.500,00 por projeto;
b) Atividades de formação e capacitação (oficinas), – R$11.600,00, assim distribuídos: 
financiamento no valor máximo de R$2.900,00 por projeto.
VIII- biblioteca – r$25.000,00.
a) Aquisição – R$25.000,00 - assim distribuídos: financiamento no valor máximo de 
R$12.500,00 por projeto;
IX- Arquivo – r$12.400,00
a) Catalogação - R$12.400,00 - assim divididos: financiamento no valor máximo de 
R$6.200,00 por projeto;
X- Literatura e publicações em geral – r$76.000,00
a) Edição de obras literárias – R$44.000,00 assim distribuídos – financiamento no valor 
máximo de R$11.000,00 por projeto;
b) Concurso Literário, eventos – R$22.000,00, assim distribuídos - financiamento no valor 
máximo de R$22.000,00 por projeto;
c) Contadores de história – R$10.000,00, assim distribuídos: financiamento no valor máximo 
de R$10.000,00 por projeto.
XI- música – r$395.000,00
a) Produção e circulação de espetáculos – R$50.000,00, assim distribuídos: financiamento 
no valor máximo de R$10.000,00 por projeto;
b) Gravação de CD – R$255.000,00, assim distribuídos – financiamento no valor máximo 
de R$15.000,00 por projeto;
c) Atividades de formação e capacitação – R$30.000,00, assim distribuídos - financiamento 
no valor máximo de R$5.000,00 por projeto;
d) Realização de Festival – R$60.000,00, assim distribuídos - financiamento no valor máximo 
de R$60.000,00 por projeto.
XII- museu – r$23.600,00.

a) Catalogação e/ou informatização – financiamento no valor máximo de R$11.800,00 por 
projeto.
XIII- Patrimônio Histórico e Cultural – r$12.100,00
a) Conservação - R$12.100,00 - assim divididos: financiamento no valor máximo de 
R$12.100,00 por projeto;
XIV- Estudo e Pesquisa – r$3.500,00
a) financiamento no valor máximo de R$3.500,00 por projeto.
5.2. os valores estabelecidos no item 5.1 poderão sofrer remanejamento caso o valor total de 
projetos aprovados para uma determinada área seja inferior ao valor máximo a ela destinado 
ou haja sobra de recursos por outras razões;
5.3. os recursos do FICC poderão ser aplicados na aquisição de material permanente, desde 
que sejam imprescindíveis para a execução do projeto, sendo que ao término da execução, 
os materiais permanentes adquiridos deverão ser doados ao Município, em bom estado de 
conservação e funcionamento. Em casos de aquisição de acervo em projeto cultural enqua-
drado nas áreas de biblioteca, arquivo ou museu, não haverá a doação mencionada, conforme 
previsto no artigo 18 da lei nº 12.355/05.
6. dA CoNtrAPArtIdA soCIAL
6.1. Todos os projetos culturais inscritos deverão, obrigatoriamente, apresentar proposta de 
contrapartida social, conforme artigo 21 do Decreto nº15.443/06, a qual deverá ser analisada 
devidamente pelo Conselho Municipal de Cultura;
6.2. Os proponentes deverão definir com clareza a contrapartida social no Formulário Padrão 
de Inscrição de Projetos Culturais, informando:
a) objetivo da contrapartida;
b) local de realização;
c) Dias e horários;
d) Público alvo;
e) Número de beneficiados;
f) Abrangência;
g) Público estimado.
7. dA CoNtrAPArtIdA obrIGAtÓrIA
7.1. os projetos culturais aprovados e executados deverão destinar, como contrapartida pelo 
investimento recebido, parte do produto final à Secretaria de Municipal de Cultura, Esportes 
e lazer, na seguinte proporção:
a) Produção de Cd e Cd rom – 5% (cinco por cento) do total produzido;
b) Produção de fitas de vídeo – 5% (cinco por cento) do total produzido;
c) Livros, revistas e similares – 5% (cinco por cento) do total produzido;
d) Espetáculos de teatro, dança, música, circo, exibições de cinema e vídeo, exposições 
de artes e similares – 5% (cinco por cento) do total dos ingressos;
e) Fotografia, pesquisa, documentação e produção cinematográfica – 03 (três) cópias;
f) nos projetos que envolvam as demais áreas enumeradas no artigo 3º da lei n° 12.355/05, 
a contrapartida deverá ser apresentada pelo proponente, a ser avaliada pelo Conselho Mu-
nicipal de Cultura.
7.2. os projetos que produzam peças audiovisuais deverão prever, além do depósito de cópia 
do filme ou vídeo no departamento competente da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes 
e lazer, a permissão de sua exibição gratuita por Emissoras Educativas de Televisão, em 
prazo que não inviabilize sua comercialização.
8. dA AVALIAÇÃo tÉCNICA dos ProJEtos
8.1. os projetos serão avaliados pela Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Inves-
timentos Culturais e Esportivos em seus aspectos técnicos, com base nos critérios previstos 
no artigo 24 do Decreto nº 15.443 de 26 de abril de 2006, que são os seguintes:
a) Documentação de acordo com as exigências legais;
b) Adequação às finalidades do Fundo de Investimentos Culturais do Município de Campi-
nas– FICC (lei n°12.355/05);
c) Pertinência dos custos em relação ao mercado, a projetos semelhantes e a edições ante-
riores da proposta;
d) Detalhamento dos itens constantes na planilha;
e) Situação do proponente em relação aos seus projetos anteriores que tenham recebido 
verba pública.
8.2. A Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos Culturais e Esportivos, 
inabilitará, de acordo com o artigo 25 do Decreto nº 15.443/06, os projetos submetidos à sua 
apreciação se ocorrer uma das seguintes hipóteses:
a) Falta de documentação na instrução do processo;
b) Erro de cálculo na planilha de previsão de custos;
c) Apresentação de projeto por proponente considerado inadimplente com prestação de 
contas referente a projeto cultural executado anteriormente com benefícios da lei nº 12.355, 
de 10 de setembro de 2005.
8.2.1. Na falta ou improcedência verificada na análise da documentação referentes aos itens 
acima, será concedido o prazo de 10 dias ao proponente para sua regularização;
9. do JULGAmENto dos ProJEtos
9.1. o Conselho Municipal de Cultura julgará os projetos inscritos, proferindo sua decisão 
final de aprovação ou não aprovação, tomando por referência os seguintes critérios indicados 
no artigo 28 do Decreto nº15.443 de 26 de abril de 2006:
a) os méritos relativos à qualidade e abrangência dos projetos, bem como sua relevância 
para a cultura;
b) As finalidades do Fundo de Investimentos Culturais – FICC;
c) As diretrizes da Política Cultural do Município (lei nº12.356/05);
d) Viabilidade econômica;
e) A forma de distribuição e comercialização dos bens e serviços culturais produzidos;
f) o montante de recursos disponíveis no Fundo de Investimentos Culturais do Município 
de Campinas – FICC;
g) o local de origem e execução dos projetos, de modo a distribuir os benefícios em todas 
as regiões do município de Campinas;
h) As áreas e os segmentos culturais, evitando privilegiar um em detrimento de outro;
i) A não concentração de recursos num mesmo beneficiário.
9.2. Poderão ser contratados, a critério do Conselho Municipal de Cultura, profissionais com 
reconhecida experiência e notório conhecimento nas áreas artístico-culturais mencionadas 
no artigo 3º da lei nº 12.355 de 10 de setembro de 2005, para emissão de pareceres que 
subsidiarão as avaliações do Conselho Municipal de Cultura.
9.3. A relação dos projetos aprovados será publicada em Diário Oficial até o dia ___/___/2007, 
salvo se ocorrerem imprevistos que impossibilitem o cumprimento deste prazo, o que mo-
tivará a prorrogação.
9.3.1. Após a publicação da relação dos projetos aprovados, os proponentes serão convocados 
para assinatura dos contratos por meio de comunicado a ser publicado no Diário Oficial do 
Município.
9.3.2. Esgotado o prazo estipulado para a assinatura dos contratos o proponente que não 
comparecer será considerado desistente e seu projeto será desclassificado.
9.4. os projetos culturais não aprovados deverão ser retirados pelo proponente no prazo de 
até 30 (trinta) dias após a publicação dos aprovados em Diário Oficial do Município, na sede 
da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e lazer, sita à Praça Floriano Peixoto, s/n° - 
Centro, mediante termo 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;
10. dA doCUmENtAÇÃo NECEssÁrIA Aos ProPoNENtEs APÓs A sELEÇÃo 
dos ProJEtos PELo CoNsELHo mUNICIPAL dE CULtUrA
10.1. os proponentes que tiveram os seus projetos selecionados deverão encaminhar, obri-
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gatoriamente, à Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos de Investimentos Culturais e 
Esportivos, no prazo 10 dias úteis a partir da data da divulgação dos projetos selecionados 
no Diário Oficial do Município, a seguinte documentação, sob pena de inabilitação do 
projeto:
I- Proponente Pessoa Física – (residente no município de Campinas há mais de dois 
anos):
a) cópia autenticada dos documentos pessoais (RG e CPF);
b) Cópia do comprovante de domicílio (contas de água, luz ou telefone);
c) Certidão de quitação dos Tributos Municipais (Certidão negativa de Débito de Qualquer 
origem);
d) Certidão negativa da Receita Federal;
e) C urrículo enfatizando as atividades realizadas na área proposta;
f) Declaração assinada por duas testemunhas, que reside no município de Campinas há 
mais de dois anos;
g) Declaração contendo informações sobre o Banco, a Agência e o número da da Conta 
Corrente aberta para receber os recursos do FICC.
II – Proponente Pessoa Jurídica – ( estabelecida no município de Campinas há mais de 
dois anos):
a) Cópia autenticada do Contrato Social registrado na Junta Comercial ou
b) Cópia autenticada do Estatuto registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;
c) Cópia do cartão do CnPJ;
d) Cópia autenticada de Ata ou Termo de Posse indicando o Presidente e Dirigentes;
e) Cópia do comprovante de domicílio (contas de água, luz ou telefone) do Presidente da 
Instituição;
f) Cópia autenticada dos documentos pessoais (RG e CPF) do Presidente da Instituição;
g) Certidão de quitação dos Tributos Municipais (Certidão negativa de Débito de Qualquer 
origem);
h) Certidão negativa junto ao InSS;
i) Certidão negativa junto ao FGTS;
j) Certidão negativa da Receita Federal;
k) Certidão negativa junto ao ICMS ou, caso seja isento, declaração de isenção assinada 
pelo Contador responsável;
l) R elatório das atividades artístico-culturais desenvolvidas;
m) Declaração contendo informações sobre o Banco, a Agência e o número da da Conta 
Corrente aberta para receber os recursos do FICC.
III - Documentação do E xecutor Pessoa Física – (residente no município de Campinas 
há mais de dois anos):
a) Cópias autenticadas dos documentos pessoais ( RG e CPF);
b) Comprovante de domicílio (contas de água, luz ou telefone);
c) Declaração assinada por duas testemunhas, que reside no município de Campinas há 
mais de dois anos.
IV - Documentação do E xecutor Pessoa Jurídica – (com sede no município de Campinas 
e no mínimo um ano de existência legal):
I- Cópia autenticada do Contrato Social registrado na Junta Comercial ou
II- Cópia autenticada do Estatuto registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;
III- Cópia do cartão do CnPJ.
IV- Cópia autenticada de Ata ou Termo de Posse indicando o Presidente e Dirigentes;
10.2. Se a obra a ser desenvolvida no projeto não for de autoria do proponente, deverá ser 
apresentada, também, autorização do autor para sua execução ou guia de recolhimento de 
direitos autorais, em atenção ao disposto no item 12.5 deste edital, com exceção de obras 
de domínio público.
11. dos rECUrsos rEPAssAdos PELo FICC Aos ProPoNENtEs PArA A 
EXECUÇÃo dos ProJEtos AProVAdos.
11.1. os recursos destinados à execução dos projetos aprovados serão repassados mediante 
contrato, na forma e disposições legais pertinentes, de acordo com o cronograma de de-
sembolso.
11.2. nos recursos liberados em até duas parcelas, a apresentação da prestação de contas 
far-se-á no final da vigência do instrumento.
11.3. Os recursos financeiros repassados por meio do Fundo de Investimentos Culturais 
do Município de Campinas – FICC, para realização do projeto serão depositados em conta 
corrente, aberta pelo proponente especialmente para esse fim, da qual constará o nome do 
proponente seguido pelo nome do projeto.
11.3.1. A movimentação da conta corrente prevista no item 11.3. será vinculada à execução do 
projeto, sendo expressamente proibida a utilização dos recursos em atividades não previstas 
quando de sua análise e aprovação.
11.3.2 os recursos destinados aos projetos, enquanto não forem utilizados, serão obrigato-
riamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo.
11.4. os cheques emitidos pelos proponentes serão nominais e um para cada documento 
fiscal correspondente e a movimentação da conta corrente vinculada ao projeto não poderá, 
em hipótese alguma, ser efetuada por saque com cartão magnético.
11.5. O extrato da conta vinculada deve conter toda a movimentação financeira do projeto, 
desde o primeiro depósito até o lançamento que zerou o saldo.
11.6. São comprovantes adequados para fundamentar o relatório financeiro:
Notas fiscais, sempre que o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa jurídica;
Recibos comuns e recibos de pagamentos de autônomos -RPA, nos casos que couber;
Cópia dos contratos firmados;
Boletos de bancos ou casas oficiais de câmbio, devidamente acompanhados de documento 
traduzido para a língua portuguesa e com valor convertido ao real pelo câmbio do dia em 
que se concretizou a operação;
Guias de recolhimento de impostos e contribuições;
Comprovante de devolução de recursos à conta do Fundo de Investimentos Culturais do 
Município de Campinas - FICC.
11.7. Os recursos não utilizados pelo beneficiário do projeto deverão ser revertidos ao Fundo 
de Investimentos Culturais do Município de Campinas - FICC, mediante transferência do 
saldo da conta bancária do projeto ao final de sua execução e demonstrada na prestação de 
contas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
12. dA PrEstAÇÃo dE CoNtAs
12.1. o relatório da prestação de contas deverá estar de acordo com o estabelecido nos 
artigos 42 a 60 do Decreto nº 15.443/06 e ser entregue pelo proponente até trinta dias após 
a execução de cada etapa do projeto, de acordo com o cronograma de desembolso, sendo 
vedada a prorrogação deste prazo;
12.2. As prestações de contas são compostas por duas partes distintas: um relatório físico e 
um relatório financeiro que devem ser apresentados com observância do Formulário Padrão 
de Prestação de Contas, que estará disponível na Coordenadoria Setorial de Gestão dos 
Fundos de Investimentos Culturais e Esportivos;
12.3. As prestações de contas de projetos cultuais deverão ser assinadas por contador ou téc-
nico em contabilidade legalmente habilitado, conforme artigo 66 do Decreto 15.443/06.
13. dAs dIsPosIÇÕEs FINAIs
13.1. Todo material de divulgação do projeto deverá conter, obrigatoriamente, as logomarcas 
do Fundo de Investimentos Culturais, da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e lazer 
e da Administração Municipal e, antes de ser veiculado, deverá ser aprovado pela Coorde-
nadoria de Gestão dos Fundos de Investimentos Culturais, Esportivos e lazer, de acordo 
com o artigo 25 da lei nº12.355/05 e artigo 72 do Decreto 15.443/06;
13.2. os membros do Conselho Municipal de Cultura, durante o período de mandato, não 

poderão atuar como prestadores de serviços, seja como pessoa física ou por meio de pessoa 
jurídica da qual sejam sócios, dos projetos culturais que receberam investimentos do FICC, 
conforme previsto no artigo 16 da lei nº12.355/05;
13.3. A despesa com elaboração do projeto não poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) 
do valor da proposta;
13.4. As despesas previstas para serviços de mídia e divulgação dos projetos financiados 
pelo FICC não poderão exceder a 20% (vinte por cento) do valor da proposta básica de 
produção, execução do projeto, inclusas a criação de campanha, produção de peças publi-
citárias, assessoria de imprensa, televisão, rádio, cartazes, folhetos e outras, que deverão 
ser detalhadas e reunidas num mesmo grupo de despesa, e calculadas em separado, sobre 
o valor básico da proposta;
13.5. o proponente do projeto deverá prever o pagamento dos direitos autorais relativos aos 
artistas e obras envolvidos, devendo ainda preocupar-se com a citação dos créditos no desen-
volvimento do projeto; não são passíveis de pagamento dos direitos autorais do proponente 
relativos à concepção do projeto ou das obras de arte que dele participem;
13.6. não caberão recursos sobre as decisões do Conselho Municipal de Cultura, conforme 
previsto no artigo 29 do Decreto nº 15.443 de 26 de abril de 2006;
13.7. Verificada a inabilitação, as despesas de execução já realizadas serão de responsabi-
lidade exclusiva do proponente;
13.8. A inobservância de quaisquer itens deste Edital FICC-2007 implicará na reprovação 
do projeto cultural;
os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho Municipal de Cultura de Campinas. ”. o 
Sr. Presidente informa então que o mesmo deverá ser publicado o mais breve possível. 2. 
Pareceristas. Foram apresentadas as sugestões de nomes para pareceristas indicados pelo 
Fórum Municipal de Cultura e foi solicitado que os membros do Conselho encaminhem, 
o mais breve possível, suas sugestões quanto a pareceristas para integrarem o banco de 
pareceristas. Ficou acordado que, serão convidados formalmente, após apreciação do Con-
selho, pela Coordenadoria de Gestão dos Fundos de Investimentos Culturais e Esportivos. 
3. Acompanhamento de Projetos. Está sendo providenciada a contratação de estagiários que 
deverão auxiliar no acompanhamento de projetos financiados pelo FICC. Foi distribuída 
aos Conselheiros planilha contendo a agenda de execução dos projetos e o Sr. Presidente 
sugeriu que os Conselheiros tentem comparecer ao maior número de eventos possível e 
que cada Conselheiro eleja, ao menos, seis projetos para acompanhamento. o Conselheiro 
Vicente Montero informa que participou do lançamento do livro “Ema”, projeto aprovado 
pelo FICC,da autora Rosana Montero Cappi e que a Conselheira Marisilda Tescaroli falou 
em nome do Conselho. nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho 
de Cultura, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Angela Maria Dottaviano Giesbrecht, 
lavro a presente ata que, se achada conforme, deverá ser aprovada em plenário e assinada 
pelos presentes. 

Campinas, 09 de maio de 2007

CoNsELHo mUNCIPAL dE CULtUrA
AtA dA rEUNIÃo Nº 025

Aos trinta dias do mês de maio de 2007, nas dependências da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e lazer teve início, às 16h00 horas, a reunião de nº 025 do Conselho Municipal de 
Cultura de Campinas, em caráter ordinário, com a presença dos Conselheiros Euridice Pal-
ma, Neiva dos Santos Toledo, Lilia Mara Pereira, Mirza Baffi Pellicciotta, José Luis Piassa, 
Marisilda Tescaroli, Hermano Pini Filho, Vicente de Paulo Montero, Rodrigo Cachanco, 
Deise Mara do Nascimento, Gabriel Guedes Rapassi, Sandra Daige Antunes Corrêa Hitner 
e Roberta Maria Vieira Mascarenhas Amaral. Secretariando os trabalhos estava presente a 
Sra. Angela Maria Dottaviano Giesbrecht.
A Conselheira Euridice Palma deu início à reunião informando que o Presidente do Conselho 
não poderá participar da reunião devido aos problemas que estão ocorrendo na Prefeitura e 
informa ainda que o Vice-Presidente do Conselho, Marcos Garcia, também não poderá estar 
presente em função da montagem de sua exposição que será inaugurada na presente data, 
no MACC, às 20 horas e para a qual convida todos os Conselheiros. Assim sendo, a reunião 
deverá ser presidida pelo conselheiro mais idoso, Hermano Pini. Informes. A Conselheira 
Euridice Palma leu as justificativas de ausência dos Conselheiros Marcos Garcia e Rodolfo 
Caniato. Procede à leitura de portaria que nomeou os novos Conselheiros de Cultura Rodrigo 
Cachanco, Marino Zigiatti, Daniel Viatti Wege, Eduardo Salmar. o Presidente do Conselho 
deu, em nome de todos, as boas-vindas a Rodrigo Cachanco, presente à reunião. A seguir 
informa da existência de solicitação de uma estudante da cidade de Piracicaba, Sra. Aline 
Manetta Perticarati, que gostaria de entrevistar três conselheiros para um trabalho de pe-
quisa que vem realizando sobre Formação de pessoal para a atuação em políticas públicas 
de lazer. Ficou decidido que as Conselheiras neiva, Mirza e Deise serão as entrevistadas e 
que a estudante poderá realizar tal trabalho na próxima reunião do Conselho. A seguir, foi 
colocada a solicitação da Coordenadoria de Ação Cultural em relação à doação de livros e 
CD’s, recebidos pelo FICC em função de contrapartida obrigatória, para serem distribuídos 
como premio no Concurso de Talentos realizado durante o Programa Governo itinerante. 
Para o mês de junho, o Conselho autorizou a entrega à CAC de três livros e três CD’s. Para os 
próximos meses, haverá outra definição, pois então o destino de todas as contrapartidas será 
definido pelo Conselho. Foram lidos ofícios de dois proponente de projeto aprovados pelo 
Edital FICC 2006 a Sra. Cíntia Costa Macedo Albrecht e o Sr. Álvaro Tucunduva Gregori, 
com a solicitação de prorrogação dos prazos de execução dos projetos, por problemas de 
saúde. Após debater a questão, o Conselho Municipal de Cultura, que tem a prerrogativa de 
solucionar casos omissos decidiu indeferir os pedidos de prorrogação de prazo, tendo em 
vista a ausência de previsão para este caso, tanto na legislação, quanto no Edital e a fim de 
evitar a existência de precedentes de consequências imprevisíveis e obedecendo a regra de 
interpretação restritiva na aplicação de recursos públicos. A Conselheira lilia Mara Pereira 
sugere que, para o próximo contrato, referente ao Edital FICC 2007, seja incluída cláusula 
explicitando que os prazos de execução dos projetos são improrrogáveis. Em retorno às 
sugestões de Conselheiros de Cultura para a programação “Campinas é Cultura”, foi lido 
encaminhamento do Diretor da oSMC, informando que no presente ano, referida orquestra 
realizará gravação de obras de Carlos Gomes. o Conselheiro Rodrigo Cachanco infor-
mou que no dia 28 de junho será realizada uma reunião do Fórum de Cultura, em âmbito 
descentralizado, com o objetivo de conhecer melhor as demandas da cultura nas diversas 
regiões da cidade. Aprovação de Atas. Foram aprovadas as atas 23 e 24. Edital FICC 2007. 
Com relação à publicação do Edital FICC 2007, já devidamente elaborado e aprovado 
pelo Conselho, foram apresentadas duas propostas: 1. da Conselheira lilia Mara Pereira: 
publicação do Edital após a publicação do Decreto de Suplementação orçamentária e 2: do 
Conselheiro Vicente Montero: segundo o parecer do Presidente do Conselho, emitido por 
ocasião da última reunião do Conselho, o Edital poderia ter publicação imediata. A primeira 
proposta obteve cinco votos e a segunda proposta, seis votos. Parecerista. os Conselheiros 
decidiram que deverá ser convocada reunião extraordinária do Conselho, no próximo dia 
13 de Junho, quando todos deverão apesentar impreterivelmente, as sugestões de nome para 
pareceristas. o Conselheiro Vicente Montero agradeceu aos membros do Conselho por ter 
sido indicado como seu representante junto ao Fórum de Cultura e Desenvolvimento em 
Cuba. A Conselheira Mirza Baffi Pellicciotta, também indicada pelo Conselho de Cultura, 
solicita material para servir de suporte aos debates em referido Fórum. nada mais havendo 
para ser tratado, o Sr. Hermano Pini, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Angela Maria 
Dottaviano Giesbrecht, lavro a presente ata que, se achada conforme, deverá ser aprovada 
em plenário e assinada pelos presentes. 

Campinas, 30 de maio de 2007,
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EdItAL smE Nº 01/2007
Cadastro de Instituições de direito privado sem fins lucrativos para gestão de 

CEI - Centros de Educação Infantil de Campinas.
o Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, torna público, 
por meio do presente Edital, a abertura de cadastro para as instituições de direito pri-
vado sem fins lucrativos interessadas na gestão de CEI - Centros de Educação Infantil, 
com base na lei Municipal 12.884, de 04 de abril de 2007 e no Decreto Municipal nº 
15.947, de 17 de agosto de 2007.

1. dos rEqUIsItos PArA o CAdAstro
1.1. Poderão se inscrever as instituições que atendam aos seguintes requisitos:
1.1.1 estar legalmente constituídas como comunitárias, filantrópicas ou confessio-
nais;
1.1.2. comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros em 
educação;
1.1.3. assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição comunitária, filantró-
pica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de atividades;
1.1.4. não estar com contas reprovadas pela SME por conta de outros convênios ou 
parcerias.
1.2. no ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:
1.2.1. CnPJ atualizado;
1.2.2. estatutos sociais, constando como finalidade o desenvolvimento de atividades 
educacionais;
1.2.3. ata de assembléia ou de reunião de posse da atual diretoria devidamente regis-
trada;
1.2.4. certidão negativa de Débito junto ao InSS;
1.2.5. certificado de Regularidade do FGTS.
1.3. Todos os requisitos especificados nos itens acima deverão ser comprovados através 
da apresentação dos documentos em forma de fotocópia autenticada ou com possibili-
dade de verificação de autenticidade digital.

2. do CAdAstro
2.1. nos termos do §2º, do art. 15, do Decreto Municipal 15.947/07, o cadastramento 
de instituições interessadas na gestão dos CEI poderá ser feito a qualquer tempo.
2.2. os interessados deverão protocolizar requerimento com pedido de cadastramento, 
dirigido ao Secretário Municipal de Educação, preferencialmente em papel timbrado 
da instituição, em 01 (uma) via manuscrita em letra de forma, datilografada ou digitada 
eletronicamente, datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas.

3. dAs dIsPosIÇÕEs GErAIs
3.1. não haverá, em nenhuma hipótese, cobrança de taxa de cadastramento ou cance-
lamento de cadastro.
3.2. As instituições já cadastradas devem atualizar, sempre que necessário, o seu cadastro 
perante a Secretaria Municipal de Educação, sob pena de cancelamento.
3.3. o requerimento que não atender aos requisitos previstos neste Edital será indeferido 
e, após ciência da instituição interessada, arquivado.
3.3.1. Mantido o interesse no cadastramento, a Interessada deverá formular novo pedido 
anexando todos os documentos necessários.
3.4. Deferido o pedido de cadastro a qualquer tempo, a relação de instituições cadastradas 
será divulgada em Diário Oficial do Município.
3.5. As instituições cadastradas estarão habilitadas a participar das futuras Chamada de 
processo de seleção para escolha da instituição que fará a gestão de determinado CEI 
– Centro de Educação Infantil.
3.6. As instituições interessadas em proceder ao cancelamento do cadastro deverão, na 
forma do item 2.2, assim requerer.
3.7. os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Campinas, 10 de setembro de 2007.
GrACILIANo dE oLIVEIrA NEto

Secretário Municipal de Educação
(12, 13/09)

CoNsELHo mUNCIPAL dE EsPortEs E LAZEr
AtA dA 24ª rEUNIÃo do CoNsELHo mUNICIPAL dE 

EsPortEs
Aos 10 dias do mês de julho de 2007, realizou-se a 24ª reunião do Conselho Municipal de 
Esportes no Salão 2 da Estação Cultura. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: 
Vanda Regina de Almeida - Presidente; Wilton Domingues; Amira Abboud Pompêo de 
Camargo; Hermélio Nicolau da Silva; Adilson Momente; Sílvio Roberto Bertini; Wallance 
nogueira Rocha e Josivaldo Soares Costa. Compareceram também Eurídice Palma e 
Regina Célia Taffarello Dantas da Coordenadoria de Gestão dos Fundos. A Presidente 
abriu a reunião lendo a pauta da convocação. no item 1, Informes, o Conselheiro Wallance 
nogueira Rocha parabeniza a Secretaria de Esportes pela passagem da Tocha olímpica por 
Campinas. Menciona que a sra. odete Valentim Domingues, que por 29 vezes foi campeã 
brasileira, o comoveu. Parabeniza também o Conselheiro Wilton Domingues pela condução 
da Tocha. o Conselheiro Adilson Momente menciona a criação da Secretaria de Esportes, 
informando que o jornal Correio Popular demorou para publicar sua carta e quando o fez, 
já havia sido publicada a criação da Secretaria de Esportes. Deseja muito sucesso à equipe 
e congratula pelo evento de grande porte que foi a passagem da Tocha, o qual foi muito 
bem organizado. o Conselheiro Wilton Domingues informa que o evento foi muito bem 
organizado e os participantes puderam trabalhar com segurança. Que tudo transcorreu na 
maior tranqüilidade e que a Secretaria inicia sua gestão com um evento de grande magnitude 
e sucesso. A Presidente se manifesta no sentido de que é uma honra assumir a Secretaria 
de Esportes e que a responsabilidade de substituir um secretário tão dinâmico quanto o Sr. 
Francisco de Lagos Viana Chagas, é muito grande. Agradece o voto de confiança do Sr. 
Prefeito Municipal e do Conselho Municipal de Esportes afirmando que este e o Fórum 
Municipal de Esportes são peças fundamentais para a Secretaria. Informa também que 
o evento da passagem da Tocha olímpica contagiou a todos na cidade, foi simples e de 
muita emoção e agradece a manifestação de todos. O Conselheiro Hermélio Nicolau da 
Silva deseja sucesso à Secretária. A Presidente informou que o campeonato de futebol 
amador foi um sucesso total. Pede ao Conselheiro Wallance nogueira Rocha para divulgar 
os resultados atuais através do site. Informa que nos Jogos Regionais, Campinas está com 
480 atletas na cidade de Bragança Paulista e que deverá estar presente na Delegação na 
quinta-feira, dia 12/07; que as obras do Centro olímpico já foram iniciadas e a previsão 
de inauguração é para dezembro, com parque aquático e pista de tênis; que a pista de skate 
do Taquaral deverá ser inaugurada no próximo final de semana ou no outro. A Conselheira 

Amira Abboud Pompêo de Camargo informa que vai ser lançado um guia da juventude no 
dia 01 de agosto de 2007 no Auditório da Estação Cultura com a presença do Ministro. A 
Presidente passa para o item 2 da pauta, onde o Conselheiro Hermélio Nicolau da Silva 
justifica sua ausência na reunião de nº 23, pois esteve em Havana, Cuba. Parabeniza a Se-
cretaria e coloca o Cerimonial à disposição da Secretaria de Esportes. Passando ao item 3 
da pauta, a sra. Presidente colocou a aprovação da ata nº 23 em votação, a qual foi aprovada 
por todos. o Conselheiro Adilson Momente solicita que o Conselho Municipal de Esportes 
envie uma carta de congratulações para o Conselheiro Joaquim José Germano da Silva por 
ter assumido a presidência do Tênis Clube de Campinas. A Presidente passa para o item 
4 da pauta, e a senhora Eurídice Palma da Coordenadoria de Gestão dos Fundos informa 
sobre o ofício 38/2007 da liga RMC de Esportes. Foi acordado que o Conselheiro Wallance 
nogueira Rocha seja o relator da matéria e o assunto seja discutido na próxima reunião do 
Conselho. A Presidente sugere que se formem grupos de estudos para reverem o Decreto 
e proposta do próximo Edital. Foi acordado que para a próxima reunião seja informada a 
relação de Conselheiros que estão com mandato de 02 e 03 anos. o Conselheiro Adilson 
Momente sugere que sejam revistos critérios para a eleição e que sejam definidas as regras. 
o Conselheiro Wilton Domingues sugere uma exposição sobre os projetos já realizados. o 
Conselheiro Hermélio Nicolau da Silva informa sobre o evento da 1ª noite do FICC e sugere 
que se realize atividade semelhante para o FIEC. o Conselheiro Adilson Momente sugere um 
evento para apresentação dos projetos realizados o que fortaleceria a Secretaria de Esportes 
e o Conselho Municipal de Esportes. A sra. Eurídice Palma sugere que seja realizado um 
evento para o Edital FIEC/2006 e entrega de certificados para os contemplados do Edital 
FIEC/2007. Ficou acordado que os seguintes itens integrarão a pauta da próxima reunião: 
Formação de Grupos para revisão do Decreto; Formatação do próximo Edital; Eleição de 
Conselheiros; Evento FIEC/2006. nada mais havendo, a Presidente deu por encerrada a 
reunião e eu, Regina Célia Taffarello Dantas lavrei a presente ata.
(12, 13/09)

INstrUÇÃo NormAtIVA – smF- Nº 004, dE 12 dE 
sEtEmbro dE 007.

Dispõe sobre procedimentos para instrução dos processos de 
pedido de concessão dos incentivos fiscais instituídos pela Lei nº 
12.928, de 07 de maio de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 

15.908, de 20 de julho de 2007.
o sECrEtÁrIo mUNICIPAL dE FINANÇAs dA PrEFEItUrA mUNICIPAL 
dE CAmPINAs, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no art. 81, inciso 
III, da lei orgânica do Município de Campinas,
CoNsIdErANdo o disposto no art. 12 do Decreto nº 15.908, de 20 de julho de 
2007,
rEsoLVE:

Art. 1º o requerimento previsto no art. 2º do Decreto nº 15.908, de 20 de julho de 
2007, necessário para instruir o processo de concessão dos incentivos fiscais previstos 
na lei nº 12.928, de 07 de maio de 2007, disponível no endereço eletrônico www.
campinas.sp.gov.br e no Porta Aberta Empresarial, deverá ser preenchido e enviado 
eletronicamente.

Art. 2º A formalização do pedido ocorrerá com o registro do requerimento no Protocolo 
Geral, acompanhado de toda documentação exigida nos incisos I a IV do art. 2º do 
Decreto nº 15.908, de 20 de julho de 2007.

Art. 3º os benefícios relativos ao incremento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
natureza – ISSQn previstos no artigo 3º, incisos II e IV, da lei nº 12.928, de 07 de 
maio de 2007, serão calculados com base nas informações prestadas pela requerente, 
em face das incidências previstas no Capítulo IV da lei nº 12.392, de 20 de outubro 
de 2005, observando-se o disposto no art. 6º, § 1º, art. 16, inciso IV, e art. 19 da lei nº 
12.928, de 07 de maio de 2007.
Parágrafo único. Serão consideradas as informações declaradas pela beneficiária 
com base nos registros fiscais determinados pela legislação tributária municipal e, 
especialmente para este fim, as disposições dos artigos 37 a 39 da Lei nº 12.392, de 
20 de outubro de 2005.

Art. 4º A apuração do valor adicionado a que se referem os incisos I e III do art. 3º 
da lei nº 12.928, de 07 de maio de 2007, é prerrogativa da Secretaria Municipal de 
Finanças, com base nos dados constantes nos livros e documentos fiscais obrigatórios, 
transmitidos à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo por meio da Guia de 
Informação e Apuração do ICMS - GIA, nos termos da legislação estadual.

Art. 5º Para fins do disposto nos artigos 3º, incisos I e III, e 16, inciso V, da Lei nº 
12.928, de 07 de maio de 2007, serão utilizados os valores informados:
I – nos Códigos Fiscais de operações e Prestações - CFoP, constantes nos livros e 
documentos fiscais obrigatórios, nas colunas “base de cálculo”, “isentas e não tribu-
tadas” e “outras”;
II – na ficha “Informações para a DIPAM-B”, da GIA, sempre que esse campo for 
preenchido em função da natureza das operações praticadas pela empresa;
III – conforme disciplina o art. 3º, §1º, inciso II, da lei Complementar Federal nº 63, 
de 11 de janeiro de 1990, alterada pela lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 (Simples nacional).

Art. 6º Para aplicação dos benefícios previstos no § 2° e nos incisos III e IV do caput 
do art. 3º da Lei nº 12.928, de 07 de maio de 2007, o beneficiário deverá demonstrar o 
valor das aquisições feitas no Município de Campinas por uma das formas abaixo:
I – contabilidade detalhada;
II – demonstrativo analítico assinado pelo responsável;
III – cópia das notas fiscais de compras de mercadorias, materiais, insumos, bens e 
serviços;
IV – conforme notificação da Secretaria Municipal de Finanças.
§ 1º Somente serão consideradas as notas fiscais que consignarem o CNPJ, inscrição 
estadual e/ou do Município de Campinas.
§ 2º As notas fiscais deverão ficar à disposição da Comissão de Análise dos Incentivos 
Fiscais - CAIF para eventual verificação.

Art. 7º Esta Instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 12 de setembro de 2007

PAULo mALLmANN
Secretário Municipal de Finanças
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EXPEdIENtE dEsPACHAdo PELo sr. sECrEtÁrIo dE 
FINANÇAs

Protocolo nº 34331/2001 – sebastião balbino de oliveira
Autorizo a compensação tributária do recolhimento comprovado referente à Notifi-
cação nº 940.005.541, que foi cancelada, com parte do crédito tributário originado na 
Notificação nº 940.001.717, ambas em nome do requerente.
Protocolo nº 25844/2002 – Luis Carlos baggio da silva
Autorizo a compensação tributária do ISS recolhido em duplicidade pelo contribuinte 
luIZ C.B. SIlVA na inscrição no Cadastro Mobiliário de nº 55.258-5, com extinção 
total da 5ª parcela de estimativa de 2006 e extinção parcial da 6ª parcela da sua inscrição 
no Cadastro Mobiliário de nº 111.920-6.
Protocolo nº 20131/2002 – Neusa da Croce Agonicio
Autorizo a RESTITuIÇÃo do valor de 303,8340 uFIC recolhido comprovadamente 
em duplicidade, referente à primeira parcela de ISS estimado para a requerente em 
janeiro de 2002.

PAULo mALLmANN
Secretário Municipal de Finanças

dEPArtAmENto dE rECEItAs ImobILIÁrIAs
Protocolo nº: 10-10575/2003 anexos 10-09202/2004, 10-07273/05, 10-09520/06, 
10-17833/06, 10-49130/2006, 10-49676/06, 03-02721/2007
Interessado: taek keun Yoo
Assunto: revisão de tributos Imobiliários
C.Cart.: 3423.13.23.0181.01071
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, 
e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário na-
cional, nos artigos 20 a 24 da lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 57 a 59 da lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer dos pedidos 
de revisão dos lançamentos do IPTU exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006-1º lan-
çamento, 2006-2º lançamento(com retroatividade aos exercícios de 1999 a 2005) 
e 2007, por falta de legitimidade do requerente, posto que o mesmo não apresentou 
documentação em que se comprove a propriedade do imóvel, não atendendo de forma 
correta à notificação publicada no DOM em 25/10/06, anexa às folhas 90, para sane-
amento do processo, nos termos dos artigos 12, 21, e 70, II, da lei 11.109/2001, haja 
vista que o instrumento de compromisso de venda e compra apresentado às folhas 144, 
não opera efeitos perante terceiros antes de registrado no ofício competente, conforme 
artigo 221 do Código Civil brasileiro. Quanto ao ano base de depreciação 1964, pleiteado 
pelo requerente, tal reclamação não procede, pois, conforme documentos existentes no 
processo de aprovação de platas nº 24192/1964, a obra ainda não havia sido iniciada 
em 09/08/1965, juntados comprovantes da concessão de habite-se em 19/10/66 para 
uma área construída de 604,02m²(terreo-Campos Sales), habite-se em 11/07/69 para 
área construída de 3.078,80m² e habite-se em 01/09/77 para uma área construída de 
97,59m²(aumento do mesanino), conforme documentos às folhas 243, 245, 250 e 271. 
Porém, com base no quadro de áreas e matricula individualizada dos imóveis, em 
anexo, bem como vistoria realizada em 26 de abril de 2007, pareceres fiscais às folhas 
345 a 347, determino o desmembramento em unidades autônomas, retificando-se os 
lançamentos a partir do exercício de 1999, consoante com o disposto no art. 145, III 
do CTn, a seguir discriminados:

EXErCíCIos 1999 A 2004: LEI 9927/98 E 11.111/2001( E ALtErAÇÕEs)
UNIdAdE ÁrEA tIPo/PAdrÃo ANo ÀrEA dE
AUtÔNomA CoNstr. (m²) sUbPAdrÃo dEPrECIAÇÃo tErrENo (m²)
SuBSolo E TÉRREo(GAl.oSÓRIo) 733,19 D-2.0 1969 86,8647
TÉRREo(CAMPoS SAlES) 701,60 D-2.0 1966 83,5238
MEZAnIno 567,37 D-1.8 1970 33,4095
1ª SoBREloJA 592,75 D-1.9 1969 50,1143
2ª SoBREloJA 592,75 D-2.0 1969 50,1143
3ª SoBREloJA 592,75 D-2.0 1969 50,1143

EXErCíCIo 2005: LEI 9927/98 E 11.111/2001 ALtErAdA PELA LEI 
12176/04

UNIdAdE ÁrEA tIPo/PAdrÃo ANo ÀrEA dE
AUtÔNomA CoNstr. (m²) sUbPAdrÃo dEPrECIAÇÃo tErrENo (m²)
SuBSolo E TÉRREo(GAl.oSÓRIo) 733,19 D-2.0 1969 86,8647
TÉRREo(CAMPoS SAlES) 701,60 D-2.0 1966 83,5238
MEZAnIno 567,37 D-2.0 1970 33,4095
1ª SoBREloJA 592,75 D-2.0 1969 50,1143
2ª SoBREloJA 592,75 D-2.0 1969 50,1143
3ª SoBREloJA 592,75 D-2.1 1969 50,1143

EXErCíCIo 2006 E 2007: LEI 11.111/2001 ALtErAdA PELAs LEIs 
12176/04, 12445/2005

UNIdAdE ÁrEA tIPo/PAdrÃo ANo do ÀrEA dE
AUtÔNomA CoNstr. (m²) sUbPAdrÃo EPrECIAÇÃ tErrENo (m²)
SuBSolo E TÉRREo(GAl.oSÓR.) 733,19 nRV-2 1969 86,8647
TÉRREo(CAMP. SAlES) 701,60 nRV-2 1966 83,5238
MEZAnIno 567,37 nRV-2 1970 33,4095
1ª SoBREloJA 592,75 nRV-2 1969 50,1143
2ª SoBREloJA 592,75 nRV-2 1969 50,1143
3ª SoBREloJA 592,75 nRV-2 1969 50,1143
Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, para os imóvel em questão, com 
retroatividade ao exercício de 1999, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da 
lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e lei nº 11.111/01, 
alterada pelas leis nºs 12.176/04 e 12.445/05. Recorro de ofício à JRT, em atendimento 
ao artigo 63 da Lei 11.109/01, ficando o(a) requerente, desde já intimado(a) para, que-
rendo, oferecer suas contra-razões, nos termos do artigo 65 retrocitado.
Protocolo nº: 10-10495/2004 anexos 10-06504/05, 10-06505/05, 10-08128/06 e 
03-1042/07
Interessado: Nilceli G. santos taliassaqui
Assunto: revisão de tributos Imobiliários
C.Cart.: 3421.34.63.0331.01001
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, 
e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário na-
cional, nos artigos 20 a 24 da lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 57 a 59 da lei Municipal nº 11.109/01, Defiro os pedidos de revisão dos 
lançamentos do IPTu, exercícios de 2004 a 2007, alterando-se a área construída para 
151,30m², ano base de depreciação para 1977 e o tipo/padrão subpadrão em 2004/2005 
para A-3.2 e em 2006/2007 para RH 4, conforme vistoria realizada em 05/04/2007 e 
parecer fiscal às fls. 63 mantendo-se os demais dados inalterados. Reemitam-se os 
lançamentos dos tributos incidentes, para os imóvel em questão, com retroatividade ao 
exercício de 2004, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da lei Municipal 
nº 9.927/98, alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 e lei nº 11.111/01, alterada pelas 
leis nºs 12.176/04 e 12.445/05. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos 
termos do artigo 63 a 65 da lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, 
objeto da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.

Protocolo nº: 10-07444/2004 anexos 10-09225/05, 10-05777/06, 03-01503/07
Interessado: Zilda Nincau de Almeida
C. Cart.: 3263.21.45.0856.01001
Assunto: revisão de tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos 
autos, fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário 
nacional, artigos 20 a 24 da lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 57 a 59 da lei Municipal nº 11.109/01, indefiro os pedidos de revisão dos 
lançamentos do IPTU, correspondentes aos exercícios de 2004 a 2007, visto que o 
valor venal do imóvel é superior ao pleiteado pelo requerente, conforme apurado em 
vistoria realizada em 02/07/2007 e parecer fiscal às 56. Porém, com base na mesma 
vistoria e parecer fiscal, determino a retificação dos lançamentos, a partir de 2004, 
alterando-se a área construída para 278,71m², ano base de depreciação para 1986 e o 
tipo/padrão subpadrão em 2004/2005 para A-3.4 e em 2006/2007 para RH 4, conforme 
vistoria realizada em 02/07/2007 e parecer fiscal às fls. 56, mantendo-se os demais dados 
inalterados. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, para os imóvel em 
questão, com retroatividade ao exercício de 2004, cancelando-se os respectivos débitos, 
nos termos da lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000 
e lei nº 11.111/01, alterada pelas leis nºs 12.176/04 e 12.445/05. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da lei 11.109/01, tendo 
em vista que a importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública 
Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 10-12876/2004 anexo 10-13357/2005
Interessado: sebastião josé da silva
Assunto: revisão de tributos Imobiliários
C.Cart.: 3164.14.05.0193.01001
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, 
e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário na-
cional, nos artigos 20 a 24 da lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 57 a 59 da lei Municipal nº 11.109/01, defiro os pedidos de revisão dos 
lançamentos do IPTu, exercícios de 2004 e 2005, alterando-se o tipo/padrão/subpadrão 
em 2004 para A-2.6 e em 2005 para A-2.5, conforme vistoria de 04/07/2005 e parecer 
fiscal às fls. 14, mantendo-se os demais dados inalterados. Com base na mesma vistoria 
e parecer fical, determino a retificação dos lançamentos referentes aos exercícios de 
2006 e 2007, migrando o tipo/padrão/subpadrão para a categoria construtiva RH 3, nos 
termos da lei 12.445/05, mantendo-se os demais dados inalterados; consoante com o 
disposto no art. 145, III do CTn. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, 
para os imóvel em questão, com retroatividade ao exercício de 2004, cancelando-se 
os respectivos débitos, nos termos da lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis 
10400/99, 10736/2000 e lei nº 11.111/01, alterada pelas leis nºs 12.176/04 e 12.445/05. 
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da lei 
11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão contrária à 
Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 10-11915/2006
Interessado: maria Aparecida de souza Lima
C.Cart.: 3164.44.20.0319.01001
Assunto: revisão de Lançamento do IPtU
Com base na manifestação do setor competente, e demais elementos constantes dos 
autos, fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário 
nacional, artigos 20 a 24 da lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 57 a 59 da lei Municipal nº 11.109/01, fica prejudicada a análise do pre-
sente processo, tendo em vista a perda do objeto da impugnação, pois o lançamento em 
comento fora cancelado em face da reemissão ocorrida em outubro/2006, com benefício 
de isenção para aposentados pensionistas, através do protocolado nº 10-011914/2006. 
Porém considerando erro de fato, determino a retificação do lançamento alterando-se 
o tipo/padrão/subpadrão a partir do exercício de 2006 para RH-3, conforme vistoria 
de 28/04/07 e parecer fiscal às fls. 15, mantendo-se os demais dados inalterados; 
consoante com o disposto no art. 145, III do CTn. Reemitam-se os lançamentos dos 
tributos incidentes, para os imóvel em questão, com retroatividade ao exercício de 2006, 
cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da lei Municipal nº lei nº 11.111/01, 
alterada pelas leis nºs 12.176/04 e 12.445/05.
Protocolo nº: 10-08437/2006 anexo 03-01002/2007
Interessado: maria benedita machado
Assunto: revisão de tributos Imobiliários
C.Cart.: 3423.14.34.0143.01001
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tribu-
tário nacional, nos artigos 20 a 24 da lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos 
dispositivos dos artigos 57 a 59 da lei Municipal nº 11.109/01, Defiro os pedidos de 
revisão dos lançamentos do IPTu, exercícios de 2006 a 2007, alterando-se a categoria 
construtiva do imóvel para RH 3, a a área do terreno para 235,84m² e sua testada para 
6,15m, conforme vistoria realizada em 13/04/2007, parecer fiscal às fls. 22 e matrícula 
do imóvel às folhas 09, mantendo-se os demais dados inalterados. Reemitam-se os 
lançamentos dos tributos incidentes, para os imóvel em questão, com retroatividade ao 
exercício de 2006, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da lei Municipal 
nº 11.111/01, alterada pelas leis nºs 12.176/04 e 12.445/05. Deixo de recorrer à Junta 
de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da lei 11.109/01, tendo em vista 
que a importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, 
não excede o limite legal.
Protocolo nº: 10-11918/2006
Interessado: Geraldo dias da silva
C. Cart.: 3164.13.21.0030.01001
Assunto: revisão de tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes dos 
autos, fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário 
nacional, artigos 20 a 24 da lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 57 a 59 da lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão do 
lançamento do IPTU, correspondente ao exercício de 2006, visto que o lançamento 
foi corretamente constituído, tendo sido os dados cadastrais confirmados em vistoria de 
11/04/2007 e proposta 02 do parecer fiscal às folhas 17, devendo os lançamentos serem 
mantidos, nos termos da lei 11111/01 alterada pela lei 12245/2005. Deixo de recorrer 
à Junta de Recursos tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra 
na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 03-04036/2007anexo 10-28690/2007
Interessado: Noumi Empr. Hoteleiros Ltda
Assunto: revisão de tributos Imobiliários
C.C.: 3423.22.01.0728.00000
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elemen-
tos acostados aos autos e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos 
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do Código Tributário nacional, nos artigos 20 a 24 da lei Municipal nº 11.111/01, e 
atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da lei Municipal nº 11.109/01, defiro o 
pedido de revisão do lançamentos do IPTU, exercícios de 2007, transformando-se 
o imóvel em predial, retificando-se de ofício, os exercícios de 2004 a 2006 e 2008, 
de acordo com vistoria de 23/08/2007 e pareceres fiscais às folhas 63,64 e 65, a seguir 
discriminados:

EXErCíCIo 2004/2005: LEI 9927/98 ALtErAdA PELAs LEIs 10400/99 E 
11/111/01 ALtErAdA PELA LEI 12176/04

ÁrEA tIPo/PAdrÃo/ ANo
CoNstrUídA (m²) sUbPAdrÃo dEPrECIAÇÃo
217,81 C-2.0 2003
EXErCíCIo 2006/2007: LEI Nº 11.111/01 ALtErAdA PELAs LEIs 12176/04 

E 12445/2005
EstrUtUrA/ ÁrEA tIPo/PAdrÃo ANo
ComPLEmENto CoNstr. (m²) sUbPAdrÃo dEPrECIAÇÃo
TELHEIROS(AUTO-LANCHE) 88,93 NRH 4 2003
COZINHA/ADMINISTRAÇÃO 128,88 NRH 6 2003
ToTAl 217,81  
EXErCíCIo 2008: LEI Nº 11.111/2001 ALtErAdA PELAs LEI s 12.176/2004 

E 12445/05
EstrUtUrA/ ÁrEA tIPo/PAdrÃo ANo
ComPLEmENto CoNstr. (m²) sUbPAdrÃo dEPrECIAÇÃo
TELHEIROS(AUTO-LANCHE) 159,53 NRH 4 2004
LAVA RÁPIDO 1 38,28 NRH 4 2007
LAVA RÁPIDO 2 43,00 NRH 5 2007
ESCRITÓRIO 7,48 NRH 4 2007
COZINHA/ADMINISTRAÇÃO 128,88 NRH 6 2003
totAL 377,17
Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, para os imóvel em questão, com 
retroatividade ao exercício de 2004, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos 
da lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis nºs 10400/99, 10736/2000 e lei nº 
11.111/01, alterada pelas leis nºs 12.176/04 e 12.445/05. Recorro de ofício à JRT, em 
atendimento ao artigo 63 da Lei 11.109/01, ficando o(a) requerente, desde já intimado(a) 
para, querendo, oferecer suas contra-razões, nos termos do artigo 65 retrocitado.

rodrIGo dE oLIVEIrA FErrEIrA
Diretor - DRI/SMF

CoordENAdorIA sEtorIAL dE FIsCALIZAÇÃo 
ImobILIÁrIA

Protocolo: 2007-10-39166 Interessado: Edson Luiz Nascimento
De acordo com a lei Municipal 11.109/2001, artigos 21,22,23-II e 24, bem como 
pela Instrução Normativa - SF/DRI/DRM - 001/2003, fica V. Sa, notificada/intimada 
a apresentar, mediante protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Munici-
pal de Campinas, situada na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no 
térreo, os documentos abaixo relacionados: a)Cópia da matrícula atualizada do imóvel 
situado a Rua uruaguaiana nº 1237 5º andar apto 51b)Cópia do RG e CPF de Regina 
Célia lucizani Muller; c)Cópia do contrato social da integralização do imóvel objeto 
do pedido de isenção.
Protocolo: 2007-10-38650 Interessado: Carlos Alberto sacca
De acordo com a lei Municipal 11.109/2001, artigos 21,22,23-II e 24, bem como 
pela Instrução Normativa - SF/DRI/DRM - 001/2003, fica V. Sa, notificada/intimada a 
apresentar, mediante protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal 
de Campinas, situada na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, 
os documentos abaixo relacionados:a)Cópia da escritura retificada que deu origem o 
guia de ITBI nº 69671.
Protocolo: 2007-10-36034 Interessado: Francisca maria de Andrade santos
De acordo com a lei Municipal 11.109/2001, artigos 21,22,23-II e 24, bem como 
pela Instrução Normativa - SF/DRI/DRM - 001/2003, fica V. Sa, notificada/intimada a 
apresentar, mediante protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal 
de Campinas, situada na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, 
os documentos abaixo relacionados:a)Cópia atualizada da matrícula do imóvel que deu 
origem a guia de ITBI nº 102157.
Protocolo: 2007-10-38590 Interessado: tereza dian Cardoso
De acordo com a lei Municipal 11.109/2001, artigos 21,22,23-II e 24, bem como 
pela Instrução Normativa - SF/DRI/DRM - 001/2003, fica V. Sa, notificada/intimada 
a apresentar, mediante protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Munici-
pal de Campinas, situada na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no 
térreo, os documentos abaixo relacionados:a)Cópia atualizada da matrícula do imóvel 
que deu origem a guia de ITBI nº 117177;b)Cópia do RG e CPF de Sidnei Antonio 
Cardoso;c)Cópia do RG e CPF de Tereza Dian Cardoso;d)original ou cópia autêntica 
da procuração em que Sidnei Antonio Cardoso constitui como sua procuradora Tereza 
Dian Cardoso.

mAUríCIo mottA dELAmANo
Coordenador Setorial - CSFI

EXPEdIENtE dEsPACHAdo PELo sr. dIrEtor
em  11/09/2007

rEqUErImENto dE IsENÇÃo do IPtU -  2008
APosENtAdos E PENsIoNIstAs

o dIrEtor do dEPArtAmENto dE rECEItAs ImobILIÁrIAs, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fiscais acostado aos autos, e fundamentado no artigo 4º da Lei 
Municipal nº 11.111/01, bem como atendendo ao estabelecido nos artigos 50 e 57 a 59, 
todos da lei Municipal nº 11.109/01, e In 001/2003 - DRI/SMF, do dEFErImENto 
do pedido de isenção do IPTU relativo ao exercício de 2008 requerido para os imóveis 
constantes dos processos administrativos adiante relacionados, por estarem atendidas 
as exigências legais.
ProtoCoLo  rEqUErENtE CÓdIGo do ImÓVEL
07/10/38341 PEDRo lEnA 02-042037601
07/10/38970 JORGE RECHE 02-041064000
07/10/37568 SEBASTIAo MoREIRA MAIA 02-042042000
07/10/37605 JoSE SAlVADoR DADAlTo 02-045472100
07/10/37935 HELENA ELISA VIOTTI 34234322.023901003
07/10/37812 LUIZ MARCHIORI 02-042003264
07/10/39636 JoAo BEnEDITo DE PAIVA 02-042032239
07/10/35532 ClEuSA APARECIDA RoDRIGuES 02-005517000
07/10/35732 luIZ CESAR DE olIVEIRA 02-042092827
07/10/35891 JAnDIRA DE SouZA CAMPoS 02-040019650
07/10/37001 AMnESIo EuZEBIo 02-042079221
07/10/37085 MAnoEl MARTInS DE olIVEIRA 02-042042145
07/10/37131 RITA AnA DE SouZA 02-042974900
07/10/36741 ANTONIO VALDEMAR MECCHI 02-055039506
07/10/36336 ClAuDIo AlVES DoS SAnToS 02-042154865
07/10/35238 APARICIo GoDoY 02-042088233

07/10/34356 DAlVA APARECIDA C. CARuSo 02-019154000
07/10/34843 JoSE BuEno SIlVA 02-016254300
07/10/35111 MARIlDA DE louRDES GARRo 02-042055870
07/10/35139 CElSo nARDI 02-045228100
07/10/34893 ATAIDE FERRARI 02-042022669
07/10/34665 BENEVIDES HONORATO 02-042049712
07/10/34563 JoSE GIuFRIDA 02-072460300
07/10/34630 KEITI oTA 02-024592000
07/10/34513 CECIlIA RITA ZAGo BISInoTo 02-042078591
07/10/35471 JonAS JoSE RIBEIRo 02-046483200
07/10/34847 AIRTon FADEl DE AlMEIDA 02-042001836
07/10/34396 MARIA APARECIDA DE PAULA P. SANCHES 02-055026477
07/10/35300 JoAo MoREIRA DA CRuZ 02-055073034
07/10/35633 DIVInA FERREIRA 02-042118516
07/10/35852 ElZA AGulIAR 02-055059107
07/10/35900 PEDRo FAZAnI 02-042000208
07/10/35453 WALDEMAR TONHASOLO 02-042015584
07/10/19792 AnA lIBERATA GARCIA PIColoMInI 02-042072684
07/10/29332 AnTonIo FERREIRA DA SIlVA 02-055027429
07/10/25740 JoSE PEDRo DA SIlVA 02-055056340
07/10/17881 MARIlDA APARECIDA MIGuEl BRAGA 02-042041268
07/10/15034 TEREZINHA MEIRE RAMOS EVANGELISTA 02-042041010
07/10/31939 JoAo GAlDIno AlVES 02-009693000
07/10/15211 SEBASTIAo DoMInGuES 02-042080199
07/10/30293 RoSElI BIZARRo 02-042004397
07/10/16668 JoSE APARECIDo DE SouZA 02-011985525
07/10/24969 ElZA MARIA FoRESTE 02-022258000
07/10/33240 oSMAR JoSE DE olIVEIRA 02-043399200
07/10/15836 AnTonIo ZAnATA 02-012017000
07/10/26232 HERMINIO RONDINI 02-042015470
07/10/17212 JoAo PEDRo GuIMARAES 02-042082932
07/10/28686 JoSIAS MARTInS DE MElo 02-042074831
07/10/28200 AnnITA AlVES DoS SAnToS 02-042077928
07/10/16904 nATAlIA TEoDoRo VIAnA 02-042081659
07/10/17883 IZAlTIno FERnAnDES DoS SAnToS 02-042040083

rodrIGo dE oLIVEIrA FErrEIrA
Diretor Departamento de Receitas Imobiliárias

CoordENAdorIA sEtorIAL dE FIsCALIZAÇÃo 
ImobILIÁrIA

Protocolo : 06.10.65440
Interessado(a) : mArIA APArECIdA dA s mACHAdo
Para juntar ao processo em epígrafe, no prazo de 15 dias da data da publicação docu-
mentação hábil a fazer prova da -ATRAVÉS Do PRoToColo GERAl:
CÓPIA SIMPlES Do RG E CPF
Protocolo : 06.10.29006
Interessado(a) : LEoNArdo dA sILVA
Para juntar ao processo em epígrafe, no prazo de 15 dias da data da publicação docu-
mentação hábil a fazer prova da -ATRAVÉS Do PRoToColo GERAl:
CÓPIA SIMPlES Do RG E CPF
Protocolo : 06.10.6889
Interessado(a) : JoÃo sIdNEY dAL GALLo
Para juntar ao processo em epígrafe, no prazo de 15 dias da data da publicação, docu-
mentação hábil a fazer prova da :
1-Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada pelo(a) proprietário(a) do 
imóvel,(consta como proprietário, AMAuRY DoMInGoS) delegando plenos poderes 
de representação perante a administração pública para a prática do ato, com cédula de 
identidade do outorgante, nos termos da In-DRI-SMF nº 001/2003; ou,
3- Cópia da certidão de matrícula atualizada EM noME Do InTERESSADo expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel, nos termos da oS-DRI-SMF 
nº 001/2003, ou
4- Documento que comprove a representatividade do requerente através de instrumento 
público.
Protocolo : 06.10.44691
Interessado(a) : LUIs CArLos toZZo
Para juntar ao processo em epígrafe, no prazo de 15 dias da data da publicação, docu-
mentação hábil a fazer prova da :
1-Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada pelo(a) proprietário(a) do 
imóvel,(consta como proprietário, YVONE PHILOMENA) delegando plenos poderes 
de representação perante a administração pública para a prática do ato, com cédula de 
identidade do outorgante, nos termos da In-DRI-SMF nº 001/2003; ou,
3- Cópia da certidão de matrícula atualizada EM noME Do InTERESSADo expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel, nos termos da oS-DRI-SMF 
nº 001/2003, ou
4- Documento que comprove a representatividade do requerente através de instrumento 
público.
Protocolo : 06.10.6757
Interessado(a) : sANdrA CAtArINA morEIrA/PoNtAL Adm. PrEdIAL 
LtdA
Para juntar ao processo em epígrafe, no prazo de 15 dias da data da publicação, docu-
mentação hábil a fazer prova da :
1-Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada pelo(a) proprietário(a) do 
imóve(ConSTA no CARnÊ – I. B. ConSTRuToRA E CoMERCIo CoMo 
RESPonSÁVEl TRIBuTÁRIo) delegando plenos poderes de representação perante 
a administração pública para a prática do ato com cédula de identidade do outorgante, 
nos termos da In-DRI-SMF nº 001/2003; ou
2- Cópia da certidão de matrícula atualizada EM noME Do InTERESSADo expedida 
pelo cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel, nos termos da oS-DRI-SMF 
nº 001/2003, ou
3- Documento que comprove a representatividade do requerente através de instrumento 
público.
4- Contrato ao Estatuto Social com a ultima alteração registrado no orgão competente 
e CnPJ da I B Construtora e Comercio ltda e Pontual Adm . Predial ltda.

mAUrICIo mottA dELAmANo
Coordenador-CSFI-DRI-SF

dEPArtAmENto dE rECEItAs mobILIÁrIAs
Protocolado nº: 07/10/23461.
requerente: mArCos sErGIo ZANCHEttA
Assunto: Impugnação de IssqN na Construção Civil – n. 003960/2007
Com base na manifestação fiscal à fl. 11, acolhida pela Coordenadoria Setorial de Fis-
calização Mobiliária, nos documentos juntados e em face do que dispõem os artigos 57 
a 59 da lei 11.109/01, conheço da impugnação do lançamento sob nº 003960/2007 e 
indefiro-a por estar o crédito tributário constituído corretamente, com observância de 
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todos os aspectos legais e formais, e devidamente respaldado nos elementos fáticos. 
Considera-se notificado o impugnante com a publicação desta e nos termos do art. 
23, III, da lei municipal 11.109/01, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro 
teor protocolizando seu pedido de certidão no Protocolo Geral, ou agendando horário 
para vista do protocolado através do telefone (19) 3755-6000, na forma da legislação 
municipal pertinente.
Protocolado nº: 07/10/23463.
requerente: mArCos sErGIo ZANCHEttA
Assunto: Impugnação de IssqN na Construção Civil – n. 003961/2007
Com base na manifestação fiscal à fl. 09, acolhida pela Coordenadoria Setorial de 
Fiscalização Mobiliária, nos documentos juntados e em face do que dispõem os artigos 
57 a 59 da lei 11.109/01, conheço da impugnação do lançamento sob nº 003961/2007 
e indefiro-a por estar o crédito tributário constituído corretamente, com observância 
de todos os aspectos legais e formais, e devidamente respaldado nos elementos fáticos, 
em especial, a ocorrência do fato gerador. Considera-se notificado o impugnante com 
a publicação desta e nos termos do art. 23, III, da lei municipal 11.109/01, o qual 
poderá ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando seu pedido de certidão no 
Protocolo Geral, ou agendando horário para vista do protocolado através do telefone 
(19) 3755-6000, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado n.º: 014.486/00.
Interessado: LUIGI qUAGLIArI
Assunto: Impugnação – IssqN responsabilidade solidária
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da lei Municipal 11.109/01, à vista dos 
documentos anexados aos autos, com base na manifestação do setor competente, deixo 
de conhecer da impugnação por ser intempestiva nos termos do que dispõe o art. 37 da 
lei 11.109/01 e por falta de comprovação da legitimidade do signatário, nos termos do 
art. 70 da mesma lei, combinado com a In 001/2003. Porém, em razão do disposto pela 
Lei 8.275/95, determino de ofício, a retificação do lançamento representado pela notifi-
cação nº 960.006.149, pela redução em 50%(cinquenta por cento) da base de cálculo e, 
também, pela alteração do padrão do imóvel de C-2 para F-2, ficando o valor do crédito 
tributário correspondendo a 1.208,8544 uFIC, remetendo os autos ao DCCA para provi-
dências quanto à compensação desse valor com as parcelas do Acordo de Parcelamento 
nº 023887/1998 e aproveitamento de créditos existentes. Deixo de recorrer a JRT por 
não se constituir hipótese prevista no art. 63 da Lei 11.109/01. Considera-se notificado 
o interessado com a publicação desta, nos termos do art. 23, III, da lei 11.109/01, o qual 
poderá obter conhecimento do seu inteiro teor agendando data e horário para vista do 
protocolado através do telefone nº (19) 3755-6000 ou protocolizando pedido de certidão 
no Protocolo Geral, na forma disciplinada pela legislação pertinente.
Protocolado n.º: 04/10/26777.
Interessado: Antonio Carlos Vidal barreto
Assunto: Impugnação – IssqN responsabilidade solidária
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da lei Municipal 11.109/01, à vista dos 
documentos anexados aos autos e na manifestação do setor competente, deixo de 
conhecer do pedido de impugnação do lançamento notificado sob nº 960.002.008, 
por ser intempestivo, os termos do artigo 70, Inciso I, da lei 11.109/01. Porém, deter-
mino, de ofício, a retificação do lançamento, alterando-se o padrão de classificação do 
imóvel para F-2, bem como a alíquota de 3,0% para 3,5%, de acordo com o art. 30, I, 
da Lei 8.230/94, alterado pela Lei 9.577/97, ficando o lançamento correspondendo a 
5.632,7309 uFIC. Deixo de recorre à JRT por não se tratar de hipótese prevista no art. 
63 da Lei 11.109/01. Considera-se notificado o interessado com a publicação desta, 
nos termos do art. 23, III, da lei 11.109/01, o qual poderá obter conhecimento do seu 
inteiro teor agendando data e horário para vista do protocolado através do telefone nº 
(19) 3755-6000 ou protocolizando pedido de certidão no Protocolo Geral, na forma 
disciplinada pela legislação pertinente.
Protocolado n.º: 04/10/62288.
Interessado: Luis Antonio Castelli
Assunto: Impugnação – IssqN responsabilidade solidária
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da lei Municipal 11.109/01, à vista dos 
documentos anexados aos autos e na manifestação do setor competente, deixo de co-
nhecer do pedido de impugnação do lançamento notificado sob nº 220.001.734, por ser 
intempestivo, nos termos do artigo 37, combinado com o artigo 70, da lei 11.109/01 
e pelo interessado deixar de atender a notificação nº 00757/CSFM/DRM/SMF para 
apresentação dos documentos necessários à análise do seu pedido, nos termos do ar-
tigo 21 da mesma Lei. Considera-se notificado o interessado com a publicação desta, 
nos termos do art. 23, III, da lei 11.109/01, o qual poderá obter conhecimento do seu 
inteiro teor agendando data e horário para vista do protocolado através do telefone nº 
(19) 3755-6000 ou protocolizando pedido de certidão no Protocolo Geral, na forma 
disciplinada pela legislação pertinente.
Protocolado n.º: 05/40/04579.
Interessado: Carlos Fernando migliorini de mattos
Assunto: Impugnação – IssqN responsabilidade solidária
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da lei Municipal 11.109/01, à vista dos do-
cumentos anexados aos autos e na manifestação do setor competente, indefiro o pedido 
de impugnação do lançamento notificado sob nº 220.005.603, por estar corretamente 
lavrado nos termos dos artigos 21 a 24, artigo 25 e 27 da lei 11.829/03, combinados 
com o artigo 173 do CTn e por falta de previsão legal que contemple a não incidência 
do ISSQN na construção da habitação econômica e por mutirão. Considera-se notificado 
o interessado com a publicação desta, nos termos do art. 23, III, da lei 11.109/01, o qual 
poderá obter conhecimento do seu inteiro teor agendando data e horário para vista do 
protocolado através do telefone nº (19) 3755-6000 ou protocolizando pedido de certidão 
no Protocolo Geral, na forma disciplinada pela legislação pertinente.
Protocolado n.º: 06/10/26513.
Interessado: Claudinet Gimenez
Assunto: Impugnação – IssqN responsabilidade solidária
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da lei Municipal 11.109/01, à vista dos 
documentos anexados aos autos e na manifestação do setor competente, deixo de co-
nhecer do pedido de impugnação do lançamento notificado sob nº 000417/2006, nos 
termos do artigo 70, II, da lei 11.109/01 e In DRI/DRM/SF nº 001/2003, visto que 
o interessado deixou de atender à notificação nº 012 de 13/07/2006 para apresentação 
dos documentos que comprovem a sua qualificação. Porém, de ofício, determino a 
retificação do lançamento, com a alteração da área tributada de 236,81 m² para 159,70 
m², ficando o crédito constituído representando o montante de 2.000,4495 UFIC. Deixo 
de recorrer a JRT por não se constituir hipótese prevista no art. 63 da lei 11.109/01. 
Considera-se notificado o interessado com a publicação desta, nos termos do art. 23, 
III, da lei 11.109/01, o qual poderá obter conhecimento do seu inteiro teor agendando 
data e horário para vista do protocolado através do telefone nº (19) 3755-6000 ou 
protocolizando pedido de certidão no Protocolo Geral, na forma disciplinada pela 
legislação pertinente.
Protocolado n.º: 06/10/35447.

Interessado: domingos bevilacqua Neto
Assunto: Impugnação – IssqN responsabilidade solidária
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da lei Municipal 11.109/01, à vista dos 
documentos anexados aos autos, defiro o pedido de retificação do lançamento notificado 
sob nº 000584/2006, determinando o seu cancelamento e nova emissão que contemple 
o número correto do CPF, ou seja, o de nº 574.141.738-87, a alteração do nº da Quadra 
de 02 para 24 e o nº do endereço do imóvel para o nº 58. Deixo de recorrer a JRT por 
não se constituir hipótese prevista no art. 63 da Lei 11.109/01. Considera-se notificado 
o interessado com a publicação desta, nos termos do art. 23, III, da lei 11.109/01, o qual 
poderá obter conhecimento do seu inteiro teor agendando data e horário para vista do 
protocolado através do telefone nº (19) 3755-6000 ou protocolizando pedido de certidão 
no Protocolo Geral, na forma disciplinada pela legislação pertinente.
Protocolado n.º: 06/40/01695.
Interessado: Emanuel Pereira madruga
Assunto: Impugnação – IssqN responsabilidade solidária
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da lei Municipal 11.109/01, à vista dos docu-
mentos anexados aos autos e na manifestação do setor competente, deixo de conhecer 
do pedido de impugnação do lançamento notificado sob nº 220.006.626, nos termos 
do artigo 70, da lei 11.109/01 e In DRI/DRM/SF nº 001/2003, visto que o interessado 
deixou de atender à notificação nº 00037/2007 MMS para apresentação dos documen-
tos que comprovem a sua qualificação, bem como os documentos que comprovem o 
alegado no seu pedido. Considera-se notificado o interessado com a publicação desta, 
nos termos do art. 23, III, da lei 11.109/01, o qual poderá obter conhecimento do seu 
inteiro teor agendando data e horário para vista do protocolado através do telefone nº 
(19) 3755-6000 ou protocolizando pedido de certidão no Protocolo Geral, na forma 
disciplinada pela legislação pertinente.
Protocolado n.º: 07/10/07792.
Interessado: Construgal Engenharia e Construções Ltda
Assunto: Impugnação – IssqN responsabilidade solidária
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da lei Municipal 11.109/01, à vista dos 
documentos anexados aos autos e na manifestação do setor competente, defiro o pedido 
de impugnação do lançamento notificado sob nº 003361/2007, pela comprovação do 
recolhimento parcial do tributo no decorrer da obra, mediante a redução da base de 
cálculo, ficando o valor do crédito tributário correspondendo a 5.687,1556 UFIC. Deixo 
de recorrer a JRT por não se constituir hipótese prevista no art. 63 da lei 11.109/01. 
Considera-se notificado o interessado com a publicação desta, nos termos do art. 23, 
III, da lei 11.109/01, o qual poderá obter conhecimento do seu inteiro teor agendando 
data e horário para vista do protocolado através do telefone nº (19) 3755-6000 ou 
protocolizando pedido de certidão no Protocolo Geral, na forma disciplinada pela 
legislação pertinente.
Protocolado nº: 07/10/22217
requerente: Lee s. beir
Assunto: Impugnação de ISSQN na Construção Civil – Notificação 940004260
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos 
documentos juntados, e em face do que dispõem os artigos 57 a 59 da lei 11.109/01, 
não conheço a impugnação do lançamento do ISSQn sob nº 940004260, pela sua 
intempestividade, nos termos do artigo 70, I, da lei Municipal 11.109/01, e determino 
de ofício o cancelamento do lançamento impugnado em face dos erros que contém. 
Considera-se notificado o impugnante com a publicação desta e nos termos do art. 23, 
III, da lei municipal 11.109/01, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor 
protocolizando seu pedido de certidão no Protocolo Geral, ou agendando horário para 
vista do protocolado através do telefone (19) 3755-6000, na forma da legislação mu-
nicipal pertinente, bem como para, querendo, apresentar recurso voluntário conforme 
artigo 66 da lei Municipal 11.109/01.
Protocolado nº: 05/10/53987.
requerente: rUbENs EsNArIAGA.
Assunto: Impugnação de IssqN na Construção Civil – n. 220.005.466
Com base na manifestação fiscal, acolhida pela Coordenadoria Setorial de Fiscalização 
Mobiliária, nos documentos juntados e em face do que dispõem os artigos 57 a 59 da 
lei 11.109/01, não conheço da impugnação do lançamento sob nº 220.005.466 por 
falta de atendimento de requisito previsto na In 001/2003-DRM, e de ofício deter-
mino, com base no Inciso VIII do Artigo 149 do CTn, o cancelamento do referido 
lançamento, por se constituir em duplicidade com o crédito tributário constituído pelo 
lançamento sob nº. 220.000.044. Deixo de recorrer de ofício, pois a redução não atinge 
o limite fixado no artigo 63 da lei 11.109/01. Considera-se notificado o impugnante 
com a publicação desta e nos termos do art. 23, III, da lei municipal 11.109/01, o qual 
poderá ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando seu pedido de certidão no 
Protocolo Geral, ou agendando horário para vista do protocolado através do telefone 
(19) 3755-6000, na forma da legislação municipal pertinente.

JosÉ ALEXANdrE dA GrAÇA bENto
Diretor do DRM

dEPArtAmENto dE rECEItAs ImobILIÁrIAs
Protocolado nº. 076503/00.
Interessado: CENtro CULtUrAL FrANCo-brAsILEIro – ALIANÇA 
FrANCEsA dE CAmPINAs.
Assunto: reconhecimento Administrativo de Imunidade tributária – IssqN

ErrAtA dE dECIsÃo
Verificada inexatidão no relatório e na decisão publicada no DOM de 07/07/2007, 
especificamente na data de início do reconhecimento da imunidade tributária, retifico 
o despacho de fl. 94, com base no artigo 72 da lei 11.109/01, passando a vigorar com 
a seguinte redação:
oNdE sE LÊ: “a partir de dezembro de 2000”, LEIA-sE “a partir de 12 de dezembro 
de 2000”

JosÉ ALEXANdrE dA GrAÇA bENto
Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias

CoordENAdorIA sEtorIAL dE FIsCALIZAÇÃo 
mobILIÁrIA

Interessado: morENo rEPrEsENtAÇÕEs LtdA
CNPJ: 46.974.119/0001-66
C.C.m.: 8.162-0
Assunto: termo de Encerramento e AIIms nos 000371/2007, 000907/2007 e 
000908/2007
Na forma disposta nos artigos 22 e 23, II da Lei nº 11.109 de 26/12/2001, fica o contri-
buinte notinficado, em concordância com o art. 20 da mesma Lei, do encerramento da 
fiscalização relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN, cuja au-
ditoria abrangeu o período de Abril/2002 a Fevereiro/2007, sem caráter homologatório, 
iniciada através da notificação nº 15.156 de 30/03/2007. Fica também notificado de que 
foram constatadas irregularidades que deram origem a lançamentos do ISSQn através 
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dos Auto de Infração e Imposição de Multa –A.I.I.M. nºs 000.907/2007- Principal, 
A.I.I.M. nº 000.908/2007 –Principal e A.I.I.M. nº 000.371/2007 – Acessória, podendo 
o interessado comparecer ao Porta Aberta para retirar a Guia Eletrônica de recolhimen-
to, no local e horário a seguir especificados no prazo de 30 (trinta) dias para efetuar 
pagamento, ou apresentar impugnação em igual prazo. PortA AbErtA – Térreo do 
Paço Municipal com atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 20:00 h.

HELIo PAtríCIo dos sANtos
Coordenador

CoordENAdorIA sEtorIAL dE FIsCALIZAÇÃo 
mobILIÁrIA

Interessado: CLUb dA bArrA bAr E LANCHoNEtE LtdA – mE
CNPJ: 07.794.379/0001-06
CCm: 120.076-3
Assunto: termo de Encerramento e AIIms nos 000372/2007 e 000909/2007
Na forma disposta nos artigos 22 e 23, II da Lei 11.109 de 26/12/2001 fica o contri-
buinte notificado, em concordância com o artigo 20 da mesma lei, do encerramento 
da fiscalização relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 
cuja auditoria abrangeu o período de abril 2006 a dezembro de 2006, sem caráter ho-
mologatório, iniciada através da notificação nº 017.253 de 27/04/2007. Fica também 
notificado de que foram constatadas irregularidades que deram origem a lançamentos do 
ISSQn através dos Autos de Infração e Imposição de Multa (A.I.I.M.) nº 000372/2007 
e nº 000909/2007, podendo o interessado comparecer ao Porta Aberta para retirar a 
Guia Eletrônica de Recolhimento, no local e horário a seguir especificados no prazo de 
30 (trinta) dias para efetuar pagamento, ou apresentar impugnação. PortA AbErtA 
–Térreo do Paço Municipal com atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 20:00 h.

HELIo PAtríCIo dos sANtos
Coordenador

CoordENAdorIA sEtorIAL dE CAdAstro 
mobILIÁrIo

Protocolado: 05/10/35581
requerente: mariano Garcia Filho
Assunto: solicita cancelamento retroativo de inscrição do IssqN.
nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, defiro o encerramento da 
inscrição nº 1050061000 (inscrição antiga) em 27/11/1984, de acordo com o que dispõe 
o art. 64, § 2º do Decreto Municipal 15.356/05, bem como autorizo o cancelamento dos 
créditos tributários posteriores à data supramencionada.
Protocolado: 05/10/25353
requerente: tomaz Amaral Lotufo
Assunto: solicita cancelamento retroativo de inscrição do IssqN.
nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefiro o encerramento 
da inscrição nº 68.128-8 na data solicitada, de acordo com o que dispõe o art. 64, §2º 
do Decreto Municipal 15.356/05. ressalto que a inscrição foi válida até 31/12/2003, 
sendo considerada encerrada a partir desta data.
Protocolado: 05/10/15501
Requerente: Maurício Cavassa Diniz
Assunto: solicita cancelamento retroativo de inscrição do IssqN.
nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, não conheço o pedido 
de encerramento retroativo da inscrição nº 104.142-8 na data solicitada conforme o 
disposto no art. 70, II da lei Municipal nº 11.109/01, no entanto autorizo de ofício o 
encerramento em 15/03/2005 (data da protocolização do pedido) de acordo com o 
que dispõe o art. 64, § 1º, I, b do Decreto Municipal 15.356/05, bem como autorizo o 
cancelamento dos créditos tributários posteriores à data supramencionada.
Protocolado: 04/10/63018
requerente: Flávio wada
Assunto: solicita cancelamento retroativo de inscrição do IssqN.
nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, defiro o encerramento 
da inscrição nº 96.014-4 em 12/01/2004, de acordo com o que dispõe o art. 64, § 2º 
do Decreto Municipal 15.356/05, bem como autorizo o cancelamento dos créditos 
tributários posteriores à data supramencionada.
Protocolado: 05/10/30553 (06/10/24741 – juntado)
requerente: maria benedicta de Jesus
Assunto: solicita cancelamento retroativo de inscrição do IssqN.
nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, defiro o encerramento 
retroativo da inscrição nº 9.823-0 em 21/10/2003, de acordo com o que dispõe o art. 
64, § 2º do Decreto Municipal 15.356/05, bem como autorizo o cancelamento dos 
créditos tributários posteriores à data supramencionada.

mAUríCIo ALEXANdrE CAPANELLI
Coordenador da CSCM - Matr. nº 108.663-4

CoordENAdorIA sEtorIAL dE FIsCALIZAÇÃo mobILIArIA
EdItAL dE NotIFICAÇÃo

Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
Incidente sobre serviços de construção civil

o  CooRDEnADoR DA CooRDEnADoRIA SEToRIAl DE FISCAlIZAÇÃo 
MoBIlIARIA, no uso de suas atribuições legais, expede o presente edital noTIFI-
CAnDo o(s) abaixo relacionado(s), na condição de responsável(is) solidário(s), do 
lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer natureza – ISSQn, incidente  sobre 
serviços de construção civil e congêneres, nos termos do art. 1º, parágrafo único, itens 
32 a 34; art. 11, I; art. 24; art. 26 e art. 30, I, todos da Lei 8.230/94, com as alterações 
promovidas pela Lei 9.577/97, regulamentadas pelo decreto 11.794/95, para os fatos 
geradores ocorridos no ano de 2001, e art. 2º, parágrafo único, itens 32 a 34; art. 10, I; art. 
20; art. 22 e art. 25, I, todos da Lei 11.110/01, regulamentada pelo decreto 13.893/02, 
para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2002 e 2003, combinados com o decreto 
11.442/94 e com a Lei 11.111/01.Considera(m)-se regularmente notificado(s) com a 
publicação deste Edital, nos termos da segunda parte do inciso I do art. 28, combinado 
com o inciso III do art. 23, ambos da Lei 11.109/01, o(s) qual(is) poderá(ão) apresentar 
impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados na forma do art. 37 da referida lei. 
o imposto não pago no vencimento será corrigido monetariamente e acrescido dos en-
cargos moratórios na forma da Lei 12.392/05 e inscritos na Dívida Ativa conforme Lei 
11.109/01. no caso de parcelamento, somente poderá ser efetuado após o vencimento, 
nos termos da Lei 12.838/07. As respectivas guias de recolhimento do ISSQn poderão 
ser obtidas no Porta Aberta, localizado no Paço Municipal. 
NotIFIC. Prot. APr. rEsPoNsÁVEL trIbUtÁrIo VALor do LANÇtº Em r$ 
004490/2007 10/51508/05 PAR ERIK AnDERS lARSSon 1.355,82
004492/2007 10/51508/05 lIZAnIAS DE SouZA lIMA 228,87

HÉLIo PAtríCIo dos sANtos
Coordenador

CoordENAdorIA sEtorIAL dE FIsCALIZAÇÃo mobILIÁrIA
EdItAL dE NotIFICAÇÃo

Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
Incidente sobre serviços de construção civil

o CooRDEnADoR DA CooRDEnADoRIA SEToRIAl DE FISCAlIZAÇÃo Mo-
BIlIÁRIA, no uso de suas atribuições legais, expede o presente edital noTIFICAnDo 
o(s) abaixo relacionado(s), na condição de responsável(is) tributário(s), do lançamento 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer natureza – ISSQn, incidente  sobre serviços de 
construção civil e congêneres, nos termos do art. 2º e subitens 7.02, 7.04 e 7.05 do item 
7 da lista de serviços; art. 14, II, e §1º, XV; art. 21 e art. 25, IX, todos da Lei 11.829/03, 
com as alterações promovidas pela Leis 11.927/04 e 12.211/04, regulamentadas pelo 
decreto 14.590/04 e combinadas com o decreto 11.442/94 e com a Lei 11.111/01, para 
os fatos geradores ocorridos nos anos de 2004 e 2005, e do art. 2º e subitens 7.02, 7.04 
e 7.05 do item 7 da lista de serviços; art. 14, II e V; art. 22; art. 23 e art. 27, II, todos 
da Lei 12.392/05, regulamentada pelo decreto 15.356/05 e combinada com o decreto 
11.442/94 e com a Lei 12.445/05, para os fatos geradores ocorridos a partir do ano de 
2006. Considera(m)-se regularmente notificado(s) com a publicação deste Edital, nos 
termos da segunda parte do inciso I do art. 28, combinado com o inciso III do art. 23, 
ambos da Lei 11.109/01, o(s) qual(is) poderá(ão) apresentar impugnação no prazo de 
30 (trinta) dias contados na forma do art. 37 da referida lei. o imposto não pago no 
vencimento será corrigido monetariamente e acrescido dos encargos moratórios na 
forma da Lei 12.392/05 e inscritos na Dívida Ativa conforme Lei 11.109/01. no caso 
de parcelamento, somente poderá ser efetuado após o vencimento, nos termos da Lei 
12.838/07.  As respectivas guias de recolhimento do ISSQn poderão ser obtidas no 
Porta Aberta, localizado no Paço Municipal. 
NotIFIC. Prot. APr. rEsPoNsÁVEL trIbUtÁrIo VALor do LANÇtº Em r$ 
004471/2007 10/23406/04 WIlSon AnTonIo BEllInE 7.472,98
004472/2007 10/40340/07 AnTonIo VAlTER BERTElInI 2.393,47
004473/2007 10/51508/05 JEFFERSon GARCIA SIQuEIRA 12.537,73
004474/2007 10/51508/05 ALCINIO SAID DAHER 165,21
004475/2007 10/51508/05 AGOSTINHO MAGIOLI 4.049,48
004476/2007 10/51508/05 DECIo CARRARo VESSAllI 3.649,74
004477/2007 10/51508/05 SEBASTIAn CASTEllAno 2.336,64
004478/2007 10/51508/05 CONRADO KOICHI SANO 9.694,47
004479/2007 10/51508/05 ClEonoR SAnTIAGo PEREIRA 8.045,87
004480/2007 10/51508/05 ABIMAEl MARTInS CoSTA 7.336,54
004481/2007 10/51508/05 AlVARo VIlEllA 11.546,10
004482/2007 10/51508/05 RICARDo FAlCo 7.418,90
004483/2007 10/51508/05 AlonSo nonATo 5.555,41
004484/2007 10/51508/05 REnATo luIZ B. IBARRA 10.081,22
004485/2007 10/51508/05 RuBEnS BRASIlEIRo 7.294,07
004486/2007 10/51508/05 EDnA MoRAES DIAS DE FARIA 443,11
004487/2007 10/51508/05 JOSE ELLIS RIPPER FILHO 3.634,69
004488/2007 10/51508/05 WAGNER DOMINGOS INTASCHI 5.117,97
004489/2007 10/51508/05 MAuRICIo SoARES ZInGRA 2.002,76
004491/2007 10/51508/05 MARIA DO CARMO HONORIO 10.523,28
004493/2007 10/39080/06 APARECIDA FRAnCISCA DE lIMA 520,24

HÉLIo PAtríCIo dos sANtos
Coordenador

JUNtA dE rECUrsos trIbUtÁrIos
CoNVoCAÇÃo -  3ª CÂmArA

dia 20/09/2007 - 8º andar - 08:30hs
o Presidente da JRT, no uso das atribuições do artigo 20, incisos III e V, da lei 8129/94, 
convoca os Srs. Membros da 3ªCâmara e os Srs. Representantes Fiscais, para a reu-
nião a se realizar em 20/09/2007, às 08:30hs em primeira convocação, nos termos do 
Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibás, a Avenida Anchieta, nº. 200, na sala da 
JRT, no 8º andar, para julgamento dos processos constantes da Pauta abaixo:
PAuTA
01)Protoc. 03/10/41487 – Consult. serv. e Agencia de Empregos wCA Ltda. (Vistas 
do Julgador dagoberto silvério da silva)
Recurso: Voluntário (Protoc.05/10/21799)
Tributo/Assunto: ISSQn/AIIM 
Relator: João Batista Borges
02) Protocolo: 75357/01 – Antonio barbieri
Recurso: Voluntário (Protoc.02/10/18480)
Tributo/Assunto: IPTu - Impugnação 
Relator: João Batista Borges
03)Protocolo: 76911/01  – Campinas day Hospital sC Ltda.
Recurso: Voluntário (Protoc.05/10/18410)
Tributo/Assunto: ISSQn-AIIM – Impugnação
Relator: João Batista Borges
04)Protocolo: 65649/01  – manuel rené Leopoldo toro oñate
Recurso: Voluntário (Protoc.75017/01)
Tributo/Assunto: IPTu – Impugnação
Relator: Edson Vilas Boas orrú
05)Protocolo: 07/10/18084 – JHm Participações e Empreendimentos Imob. 
Ltda.
Recurso: Oficio
Tributo/Assunto: ITBI – Impugnação
Relator: Edson Vilas Boas orrú
06) Protocolo: 05/10/28075 – Jorge Corporativa Administração de bens Ltda.
Recurso: Oficio 
Tributo/Assunto: ITBI – Restituição  
Relator: Roberto Palma
07) Protocolo: 12247/00 – osvaldo manoel de souza
Recurso: Voluntário (Protoc.02/10/28081)
Tributo/Assunto: IPTu - Impugnação 
Relator: Roberto Palma
08)Protocolo: 05/10/50051 – osmar Vilarim soler
Recurso: Voluntário (Protoc. 06/10/63852)
Tributo/Assunto: IPTu - Impugnação
Relator: Jair Domingos Bonato 
09)Protoc. 55586/01 – Editriz Projetos Editoriais Ltda.
Recursos: Voluntário (Protoc. 03/10/09674)
Tributo/Assunto: ISSQn/AIIM - Impugnação
Relator: Jair Domingos Bonato
10) Protocolo: 75357/01 – Antonio barbieri
Recurso: Voluntário (Protoc.02/10/18480)
Tributo/Assunto: IPTu - Impugnação 
Relator: Dagoberto Silvério da Silva
11) Protocolo: 05/10/43337 – Isotherm Engenharia e Climatização Ltda.
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Recurso: Oficio/Voluntário (Protoc.06/10/39861)
Tributo/Assunto: ISSQn/AIIM - Impugnação 
Relator: Dagoberto Silvério da Silva
12) Protocolo: 13394/01 - Laercio Faria 
Recurso: Voluntário (Protoc. 43851/02)
Tributo/Assunto: IPTu - Impugnação 
Relator: Dagoberto Silvério da Silva
13) Protocolo: 04/05/01855 – maria de L. A. P. barbosa (Igreja deus revelado)
Recurso: Voluntário (Protoc.05/10/18394)
Tributo/Assunto: IPTu/Imunidade Tributária
Relator: Dagoberto Silvério da Silva
14) Protocolo: 04/10/50413 – Irmandade de misericórdia de Campinas
Recurso: Voluntário (Protoc.05/10/40129)
Tributo/Assunto: ISSQn – Restituição 
Relator: José Antonio Khattar
15) Protocolo: 04/10/09251 – José mauricio Correa
Recurso: Voluntário (Protoc.06/10/03248)
Tributo/Assunto: IPTu – Impugnação 
Relator: José Antonio Khattar
16) Protocolo: 04/10/09252 – José mauricio Correa
Recurso: Voluntário (Protoc.06/10/03247)
Tributo/Assunto: IPTu – Impugnação 
Relator: José Antonio Khattar
obs.:
a) os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara, de acordo 
com nova publicação de Pauta, nos termos do artigo 17, §2º,  do Decreto Municipal nº. 
11.992/95 – Regimento da JRT ;
b) A sustentação oral far-se-á nos termos do artigo 23 do Decreto Municipal nº. 11.992/95 
– Regimento da JRT.

CArLos ALbErto dos s.t. mAIA
Presidente da JRT

GAbINEtE do sENHor sECrEtÁrIo
PELo sr. sECrEtÁrIo ENG.º osmAr CostA

De borGHI AGríCoLA E ComErCIAL s/A. - Protocolo n.º 04/70/3579 (ane-
xo:04/70/1180); “ Com base nos pareceres técnicos exarados, dEFIro o pedido de 
cancelamento do Auto de Infração e Multa n.º 36196”.

CoordENAdorIA EsP. dAs AdmINIstrAÇÕEs rEGIoNAIs E 
sUbPrEFEItUrAs - FIsCALIZAÇÃo dE VIELAs

EdItAL dE INdEFErImENto
dE: ALINE CrIstINA sILVA dos sANtos – prot. 07/10/24293 – proprietária 
do Imóvel à Rua Irineu Ferreira de Almeida, nº 157, lote 8, quadra 67, quarteirão 4492 
– do loteamento Cidade Satélite Íris. INdEFErIdo a solicitação de cancelamento da 
Faixa de Viela Sanitária, face parecer desfavorável da SAnASA.

rUbENs GUILHErmE
Coordenador Esp. das Administ. Reg. e Subprefeituras

(07, 11, 12/09)

CoordENAdorIA EsP. dAs AdmINIstrAÇÕEs rEGIoNAIs E 
sUbPrEFEItUrAs / FIsCALIZAÇÃo dE VIELAs

EdItAL dE INtImAÇÃo
Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamento 
das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de 
forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos 
às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme lei nº 11468/03, art. 1º. item 
III, sob pena de multa.
dE: mIsAEL FELICCIANo – Protocolo n° 2006/70/1898 – Proprietária: mAUrA 
morEIrA dE toLEdo - Rua Thereza leone Tange, nº 177 e n° 163 - lote 15 e 16 
- Quadra G - Quarteirão 665 – Jd. Chapadão.

rUbENs GUILHErmE
Coordenador Esp. das Administ. Reg. e Subprefeituras

(13, 14, 15/09)

dEPto dE obrAs, ProJEtos E VIAÇÃo
CoordENAdorIA sEtorIAL dE ProJEtos

Pelo Sr. Coordenador José Benedito T. Pelatieri
De:CELso dE FrEItAs GoNÇALVEs - Protocolo - 2007/10/3212 “Compareça 
o interessado.”

PortArIA AssINAdA PELo sr. sECrEtÁrIo dE 
rECUrsos HUmANos

PoRTARIA n.° 68000/2007 - Conceder a partir de 19/10/2007, a licença sem venci-
mentos solicitada pela servidora SAnDRA MARIA GERAlDo MIlnE WATSon, 
matrícula nº 91467-3, pelo período de 2 (dois) anos.

ProCEsso sELEtIVo sECrEtArIA mUNICIPAL dE 
sAÚdE

Edital VI/2007
A Prefeitura Municipal de Campinas torna público que fará realizar, sob a responsabili-
dade técnica do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul, doravante 
denominado IMES, Processo Seletivo para contratação emergencial de profissionais para 
a Secretaria Municipal de Saúde, por prazo determinado, nas condições estabelecidas 
no presente Edital, com base no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 
133, parágrafo único, da lei orgânica do Município de Campinas, nas leis Municipais 
nºs 6.652/91, 12.581/06, 12.813/06 e legislação posterior pertinente.

INstrUÇÕEs EsPECIAIs
O Processo Seletivo destina-se a selecionar profissionais para contratação emergencial, 
conforme instruções constantes no presente Edital e seus Anexos.
I - dos EmPrEGos E dUrAÇÃo do CoNtrAto
1. os empregos e número de vagas serão os estabelecidos na tabela abaixo:
EmPrEGos Nº EmPrEGos PrEVIstos
AuXIlIAR DE EnFERMAGEM 200
EnFERMEIRo 150

MoToRISTA DE AMBulÂnCIA 25
TÉCnICo DE FARMÁCIA 70
TÉCnICo EM RADIoloGIA 20
totAL 465
2. A duração do contrato de trabalho será de 01 (hum) ano, prorrogável uma única vez, 
por igual período.
3. o Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para contratação, sob o 
regime da Consolidação das leis do Trabalho (ClT), para o exercício das funções 
solicitadas.

II - dA rEmUNErAÇÃo E bENEFíCIos
1. os salários serão os constantes do Anexo I do presente Edital.
2. os benefícios oferecidos pela Prefeitura Municipal de Campinas são:
2.1. Auxílio Refeição:
a) o valor do benefício obedece à tabela abaixo:
JorNAdA sEmANAL VALor do bENEFíCIo
ATÉ 19 HORAS SEMANAIS SEM DIREITO AO BENEFICIO
DE 20 A 29 HORAS SEMANAIS R$ 175,00 (50%)
A PARTIR DE 30 HORAS SEMANAIS R$ 350,00 (100%)
b) o Auxílio Refeição somente é devido no mês seguinte ao da admissão, conforme 
ordem de Serviço nº 538/94 e seu respectivo valor refere-se ao mês vigente.
2.2. Vale Transporte:
a) o Vale Transporte é um benefício opcional, a ser utilizado dentro dos limites do 
Município de Campinas e concedido mediante o desconto de 3% dos vencimentos.
b) A concessão do Vale Transporte é efetuada no mês seguinte ao da solicitação.

III - dos rEqUIsItos
1. Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 
18 de abril de 1972.
2. Estar em gozo dos direitos políticos.
3. Haver cumprido as obrigações eleitorais.
4. Haver cumprido as obrigações com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino.
5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da inscrição para o Proces-
so Seletivo, exceto para os candidatos ao emprego de Motorista de Ambulância, que 
deverão ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos.
6. não registrar antecedentes criminais.
7. Possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social.
8. Atender integralmente os requisitos e exigências constantes nos Anexos do presente 
Edital.
9. não ter sido demitido/exonerado da Prefeitura Municipal de Campinas por justa 
causa, em decorrência de processo administrativo disciplinar ou ainda após avaliação 
da Comissão Permanente de Estágio Probatório, sob pena de nulidade do contrato.
10. não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, res-
ponsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas 
da união, do Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou, 
ainda, do Conselho de Contas do Município; punido, em decisão da qual não caiba 
recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público 
de qualquer esfera do governo; condenado em processo criminal por prática de crimes 
contra a Administração Pública, capitulados nos títulos II e XI da parte especial do 
Código Penal Brasileiro, na lei nº7.492, de 16/06/86 e na lei nº8.429, de 02/06/92, 
sob pena de nulidade do contrato.
11. os requisitos constantes dos itens 01 a 08 deverão ser comprovados através da apre-
sentação de documentação original, juntamente com fotocópias, no ato da contratação, 
sendo excluído do Processo Seletivo aquele que não os apresentar.

IV - dAs INsCrIÇÕEs
1. As inscrições serão recebidas no período de 17 de setembro a 05 de outubro de 2007, 
via Internet através do endereço eletrônico www.caipimes.com.br e no posto de atendi-
mento, cujo local será divulgado oportunamente através dos endereços eletrônicos www.
caipimes.com.br e www.campinas.sp.gov.br e também publicado no Diário Oficial do 
Município, no horário das 9h00min às 15h30 min, de segunda à sexta feira.
2. Para inscrever-se o interessado deverá, no caso de:

INsCrIÇÃo PELA INtErNEt
2.1. Consultar este Edital que será disponibilizado, para fins de inscrição, exclusiva-
mente, no endereço eletrônico www.caipimes.com.br, preencher a ficha de inscrição e 
emitir o boleto bancário com a taxa de inscrição correspondente.
2.2. o candidato deverá pagar a taxa de inscrição na rede bancária de compensação 
(qualquer banco) ou via Internet, através de pagamento de ficha de compensação por 
código de barras.
2.2.1. não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrônico, pagamento em casas 
lotéricas, supermercados, pelo correio, fac-símile, transferência eletrônica, DoC, DoC 
eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, inscrição 
condicional ou fora do período indicado ou, ainda, por qualquer outro meio que não 
os especificados neste Edital.
2.3. o deferimento da inscrição dependerá do correto e completo preenchimento da 
ficha de inscrição e pagamento da taxa, no prazo estabelecido.
2.4. A inscrição via Internet, se confirmada, desobriga o candidato de entregar a ficha 
de inscrição no posto de atendimento credenciado.
2.5. A Prefeitura Municipal de Campinas e o IMES não se responsabilizarão por solici-
tações de inscrição, via Internet, não recebidas por motivo de ordem técnica dos com-
putadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

INsCrIÇÃo No Posto dE AtENdImENto
2.6. o interessado deverá retirar, gratuitamente, no posto de atendimento, o boletim 
informativo do candidato contendo todas as informações deste Edital e preencher, no 
próprio posto, com a apresentação de um documento de identificação (RG), a ficha de 
inscrição para pagamento da taxa, de acordo com a tabela constante do Anexo I.
2.6.1. Este Edital e o boletim informativo do candidato estarão à disposição dos in-
teressados no endereço eletrônico www.caipimes.com.br, a partir de 17 de setembro 
de 2007.
2.7. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição e o boleto bancário no próprio 
posto, entregando a ficha preenchida e mantendo em seu poder, exclusivamente, o 
boleto bancário para pagamento da taxa, que poderá ser efetuado na rede bancária de 
compensação (qualquer banco), ou via Internet, através de ficha de compensação por 
código de barras.
2.7.1. não será aceita inscrição através de depósito em caixa eletrônico, pagamento 
em casas lotéricas, supermercados, pelo correio, fac-símile, transferência eletrônica, 
DoC, DoC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, 
inscrição condicional ou fora do período indicado ou, ainda, por qualquer outro meio 
que não os especificados neste Edital.
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dIsPosIÇÕEs GErAIs rELAtIVAs Às INsCrIÇÕEs
3. O candidato que, mesmo tendo preenchido a ficha de inscrição no posto ou através 
da Internet não efetuar o pagamento da taxa, no prazo previsto, não terá sua inscrição 
validada e não poderá participar do Processo Seletivo.
4. o pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque do próprio 
candidato. o pagamento efetuado em cheque somente será considerado quitado após 
compensação. Caso haja devolução do cheque por qualquer motivo, a inscrição será 
considerada sem efeito.
5. não haverá isenção da taxa de inscrição.
6. A taxa de inscrição não será devolvida.
7. o candidato fará sua inscrição através do código indicativo da opção de emprego, 
conforme explicitado no Anexo I deste Edital.
8. o candidato não poderá requerer alteração do código referente à opção a que esti-
ver concorrendo, mesmo que, posteriormente, constate erro no registro do código da 
opção desejada, nem tampouco a devolução da importância paga, a título de taxa de 
inscrição.
9. Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá optar pelo emprego a 
que deseja concorrer, admitindo-se uma única opção de emprego, em conformidade 
com o Anexo I.
9.1. Em caso de mais de uma inscrição, terá validade apenas a última delas, conside-
rando-se, para tanto, as datas e horários das respectivas inscrições.
9.2. Em caso de mais de uma inscrição, não será devolvida a taxa de inscrição não 
validada.
10. no caso de inscrição por procuração, o procurador deverá apresentar o instrumento 
de mandado, o seu documento de identidade, se responsabilizando pelo preenchimento 
da ficha e pagamento da taxa de inscrição.
10.1 Nenhum documento ficará retido no ato da inscrição, exceto a ficha de inscrição 
preenchida e a procuração, quando for o caso.
11. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, ou de seu procurador, cabendo à Comissão organizadora do Processo Seletivo 
o direito de exclusão daquele que preenchê-la com dados incorretos ou rasurados, bem 
como daquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente, sob pena de praticar o crime previsto no artigo 299, do Código Penal, 
além da responsabilidade civil pelos eventuais prejuízos que causou ou vier a causar à 
Prefeitura Municipal de Campinas.
12. no ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes dos requisitos contidos 
no Anexo I e das exigências contidas no Capitulo III deste Edital. no entanto, será 
automaticamente eliminado do cadastro de candidatos inscritos, aquele que não os 
apresentar na convocação para contratação na Prefeitura Municipal de Campinas, sendo 
declarada nula a sua inscrição e todos os atos dela decorrentes.
13. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação formal das normas 
e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, dos quais não poderá alegar 
desconhecimento.
14. As orientações e procedimentos a serem seguidos para realização da inscrição estarão 
disponíveis nos endereços eletrônicos www.campinas.sp.gov.b e www.caipimes.com.
br, pelo telefone (11) 4224-4834 e no posto de atendimento aos candidatos.

INsCrIÇÃo dE PEssoAs PortAdorAs dE NECEssIdAdEs 
EsPECIAIs

15. os candidatos portadores de necessidades especiais, amparados pela legislação 
vigente, poderão concorrer às vagas especialmente reservadas para esse fim.
16. os candidatos portadores de necessidades especiais deverão entregar, até o dia 05 de 
outubro de 2007, no posto de recebimento de inscrições, ou por meio de correspondência 
do tipo sedex endereçada ao Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano 
do Sul – IMES, sediado à Avenida Goiás, 3400 – Bairro Barcelona – São Caetano do 
Sul – São Paulo – CEP 09550-051, a seguinte documentação:
16.1 Requerimento com a especificação da necessidade especial do candidato e, se 
for o caso, solicitação de prova em Braille, fonte ampliada, ou condição especial, para 
realização da prova;
16.2 laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível da necessidade especial, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a provável causa da necessidade especial, inclusive para assegurar 
previsão de adaptação de sua prova.
17. Para efeito do estipulado no item 16, será considerada a data de postagem fixada 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou a data do protocolo firmado 
pelo IMES.
18. o candidato que não atender o estabelecido no item 16 deste capítulo, durante o 
período de inscrição, não terá sua prova especial preparada e nem será considerado 
como portador de necessidades especiais para efeito da classificação final.
19. Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braille. Aos 
deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de 
letra correspondente a corpo 24.
20. Os candidatos deficientes visuais (cegos) deverão identificar sua condição, indi-
cando na ficha de inscrição se desejam realizar a prova com o auxílio de um ledor ou 
se preferem que a mesma seja confeccionada em Braille.
20.1 Caso deseje realizar a prova em Braille, as respostas também deverão ser transcritas 
em Braille, devendo o candidato levar, no dia da prova, reglete e punção;
20.2 no caso de utilização de ledor, este transcreverá as respostas para o candidato, 
não podendo a Prefeitura Municipal de Campinas ou o IMES serem responsabilizados 
posteriormente por qualquer alegação, por parte do candidato, de eventuais erros de 
transcrição provocados pelo ledor.
21. Quando do preenchimento do formulário de inscrição, o candidato portador de neces-
sidades especiais deverá indicar sua condição no campo apropriado a esta informação, 
e submeter-se, quando convocado, a perícia médica a ser realizada por profissionais de 
saúde da Prefeitura Municipal de Campinas.
21.1 A Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas terá decisão termina-
tiva sobre a qualificação do candidato como portador de necessidades especiais ou não, e 
o grau de necessidades especiais compatível com o exercício das atividades exigidas;
21.2 Somente serão considerados como portadores de necessidades especiais aqueles que 
se enquadrarem nas categorias constantes do art. 4º. do Decreto Federal no 3.298/99;
21.3 não serão considerados como necessidades especiais os distúrbios de acuidade 
visual passíveis de correção.
22. o candidato portador de necessidades especiais participará do Processo Seletivo 
em igualdade de condições com os demais candidatos, resguardadas as ressalvas na 
legislação vigente.
23. os empregos reservados a portadores de necessidades especiais que não forem 
providos por falta de candidatos, pela não aprovação no Processo Seletivo, por contra-
indicação na perícia médica ou por qualquer outro motivo serão preenchidos pelos 
demais aprovados, observada a ordem de classificação.

V – dA orIENtAÇÃo Ao CANdIdAto
1. A prova realizar-se-á exclusivamente no Município de Campinas, em local, data 
e horário a serem comunicados oportunamente por meio dos endereços eletrônicos 
www.campinas.sp.gov.br e www.caipimes.com.br e, subsidiariamente, por cartão de 
convocação a ser enviado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, 
além de publicação no Diário Oficial do Município de Campinas.
2. o IMES encaminhará aos candidatos, pelo correio, o cartão de convocação para a 
Prova objetiva, em caráter meramente informativo.
2.1 não serão enviados cartões de convocação para a realização da Avaliação Psico-
lógica, sendo o Edital de Convocação publicado exclusivamente no Diário Oficial do 
Município de Campinas.
3. Só será permitida a participação na prova do candidato presente na respectiva data, 
horário e local constante do Edital de Convocação, bem como no cartão de convocação, 
considerando, neste caso, o disposto no item anterior.
4. não será aceita a alegação do não recebimento do cartão de convocação como 
justificativa de ausência ou de comparecimento em data, local ou horário incorreto, 
devendo o candidato acompanhar pelo Diário Oficial do Município de Campinas e pelos 
endereços eletrônicos www.campinas.sp.gov.br e www.caipimes.com.br a divulgação 
do respectivo Edital de Convocação.
5. os eventuais erros de digitação de informações relativas a nome e documento de 
identidade deverão ser comunicados apenas no dia de realização da prova, aos fiscais 
de sala.
6. É de responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à reali-
zação da prova.

VI - do ProCEsso sELEtIVo
1. o Processo Seletivo constará de:
1.1 Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório;
1.2. Avaliação Psicológica de caráter eliminatório;
1.3. Prova Prática de caráter eliminatório para os empregos que assim o exigirem;
1.4. Exame Médico pré-admissional de caráter eliminatório.

VII - dA ProVA obJEtIVA
1. A prova objetiva será composta de 50 (cinqüenta) questões do tipo múltipla escolha, 
divididas por áreas de conhecimento e conforme conteúdo programático constante no 
Anexo IV deste Edital.
2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
3. Cada questão valerá 02 (dois) pontos.
4. Cada questão conterá 04 (quatro) alternativas, sendo somente 01 (uma) correta.
5. Será considerado aprovado na prova objetiva, o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 50 (cinqüenta) pontos.

VIII – dA rEALIZAÇÃo dA ProVA obJEtIVA
1. o candidato deverá comparecer ao local designado para prestar a prova com antece-
dência de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o seu início, munido de caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, de documento oficial e original de identidade, 
contendo fotografia e assinatura, além do comprovante de inscrição.
1.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Iden-
tificação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscaliza-
dores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; Certificado de 
Reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas 
por órgão público que, por lei Federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho 
e Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).
1.2. não serão aceitas fotocópias dos documentos, ainda que autenticadas.
2. os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.
3. não será permitida a prestação da prova fora do local, data e horário previamente 
designados.
4. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada ou vista de prova.
5. A prova objetiva terá correção eletrônica, sendo obrigatória a identificação no campo 
específico da folha definitiva de respostas.
6. o candidato deverá assinalar suas respostas, na folha de respostas, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul.
7. não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o 
desempenho do candidato.
8. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha definitiva de respostas por erro 
do candidato.
9. não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
10. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal seu caderno de questões e a 
folha definitiva de respostas.
10.1. A folha intermediária de respostas ficará em poder do candidato para posterior 
conferência do gabarito.
11. Qualquer dúvida relacionada às questões da prova poderá ser registrada em impresso 
próprio (folha de ocorrência), fornecido pela autoridade competente da sala, no decorrer 
ou término da prova. Caso o candidato tenha alguma reclamação ou sugestão deverá 
procurar a sala de coordenação.
12. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, o IMES 
não fornecerá exemplares dos cadernos de questões aos candidatos ou a Instituições de 
Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo.
13. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) chegar ao local de prova após o horário fixado para o início da mesma ou em local 
diferente do designado;
b) não comparecer à prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorridos 
30 (trinta) minutos do início da prova;
e) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
f) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou pessoa não autorizada, verbalmente, por escrito ou qualquer outra forma;
g) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, telefones 
celulares ou qualquer tipo de consulta durante a prova;
h) não devolver integralmente o material recebido;
i) agir com descortesia em relação aos membros da equipe de fiscalização, assim como 
proceder de forma a perturbar a ordem e a tranqüilidade necessárias à realização da 
prova;
j) descumprir qualquer das instruções contidas na prova.
14. A Prova objetiva terá duração total de 04 (quatro) horas, contadas a partir de seu 
efetivo início, incluindo-se aí o tempo necessário para transcrição das respostas da folha 
intermediária para a folha definitiva de respostas.
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IX – AVALIAÇÃo PsICoLÓGICA
1. Realizada a Prova objetiva, aplicar-se-á o critério de nota de corte para habilitar 
candidatos para realização da Avaliação Psicológica, de acordo com os seguintes 
parâmetros:
1.1. A nota mínima exigida será de 50 (cinqüenta) pontos obtidos na Prova objetiva.
1.2.Serão convocados os candidatos habilitados e melhores classificados na Prova 
objetiva até as posições discriminadas a seguir:
Para o emprego de Auxiliar de Enfermagem: até a 800ª posição
Para o emprego de Enfermeiro: até a 600ª posição
Para o emprego de Motorista de Ambulância: até a 100ª posição
Para o emprego de Técnico em Farmácia: até a 280ª posição
Para o emprego de Técnico em Radiologia: até a 80ª posição
1.3. Havendo empate nesta última posição todos os candidatos nesta condição serão 
convocados.
2. A Avaliação Psicológica será aplicada por profissionais credenciados da área de 
Psicologia.
3. o credenciamento referido no item anterior será explicitado, por ocasião da aplicação, 
por meio dos respectivos números de inscrição no Conselho Regional de Psicologia.
4. As notas obtidas na Prova objetiva, em cada opção, serão publicadas por ocasião 
da convocação dos candidatos habilitados para a realização da Avaliação Psicológica.
4.1. Os demais candidatos, que não obtiverem classificação suficiente para realização 
da Avaliação Psicológica, estarão excluídos automaticamente do Processo Seletivo.
5. O perfil psicológico, para os empregos oferecidos, é constituído por um conjunto de 
características de personalidade e inteligência que permita a esse profissional condições 
de adaptação e possibilidade de desempenho positivo.
5.1. O conjunto de características a serem verificadas na Avaliação Psicológica está 
embasado na descrição contida no Anexo V deste Edital.
6. A análise a ser empreendida na Avaliação Psicológica resultará no conceito de apto 
ou inapto.
6.1.os candidatos considerados inaptos serão excluídos do Processo Seletivo.
6.2. A inaptidão nessa etapa de avaliação significa apenas não adequação ao perfil 
solicitado, neste momento, pela Prefeitura Municipal de Campinas, não tendo qualquer 
outra implicação para a vida pessoal e profissional do candidato.
7. A relação dos candidatos considerados aptos e inaptos será publicada no Diário 
Oficial do Município de Campinas, através da utilização dos respectivos números de 
inscrição.

X – dA rEALIZAÇÃo dA AVALIAÇÃo PsICoLÓGICA
1. o candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência de 30 (trinta) 
minutos do horário previsto para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul, de documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e 
assinatura, além do comprovante de inscrição.
1.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Iden-
tificação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscaliza-
dores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; Certificado de 
Reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas 
por órgão público que, por lei Federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho 
e Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).
1.2. não serão aceitas fotocópias dos documentos, ainda que autenticadas.
2. os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.
3. não será permitida a prestação dessa etapa do Processo Seletivo fora do local, data 
e horário previamente designados.
4. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada ou vista de documentos considerados 
sigilosos.
5. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) chegar ao local da avaliação após o horário fixado para o início da mesma;
b) não comparecer à avaliação seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal ou antes do término da ava-
liação;
e) agir com descortesia em relação aos membros da equipe de fiscalização, assim como 
proceder de forma a perturbar a ordem e a tranqüilidade necessárias à realização da 
avaliação.
6. A Avaliação Psicológica terá duração total prevista de 01 (uma) hora, contada a partir 
de seu efetivo início.
7. A convocação dos candidatos habilitados para a Avaliação Psicológica será realizada, 
exclusivamente, por publicação no Diário Oficial do Município de Campinas.
XI – dA ProVA PrÁtICA (EmPrEGo – motorIstA dE AmbULÂNCIA)
1 - A Prova Prática destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato e sua ade-
quabilidade na execução das tarefas típicas do emprego, de acordo com o Anexo II 
do presente Edital.
2. Para a realização da Prova Prática do emprego de Motorista de Ambulância serão 
convocados os candidatos habilitados na Prova objetiva e considerados aptos na Ava-
liação Psicológica do referido emprego.
2.1. Havendo empate nesta última posição todos os candidatos nesta condição serão 
convocados.
3. Os demais candidatos, que não obtiverem classificação suficiente para realização da 
Prova Prática, estarão excluídos automaticamente do Processo Seletivo.

XII - dA rEALIZAÇÃo dA ProVA PrÁtICA
1. A Prova Prática realizar-se-á exclusivamente no Município de Campinas, em locais, 
datas e horários a serem comunicados oportunamente por meio da publicação dos 
competentes E ditais de convocação no Diário Oficial do Município de Campinas e 
cartões informativos que serão encaminhados pelo correio.
1.1. o envio dos cartões tem caráter auxiliar na informação do candidato, não sendo 
aceita a alegação de não recebimento como justificativa de ausência ou de compareci-
mento em data, local ou horários incorretos, uma vez que a comunicação oficial dar-se-á 
através dos editais publicados no Diário Oficial do Município de Campinas.
2. o candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência de 30 (trinta) 
minutos do horário previsto para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul, de documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e 
assinatura, além do comprovante de inscrição.
2.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Iden-
tificação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscaliza-
dores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; Certificado de 
Reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas 
por órgão público que, por lei Federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho 
e Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).

2.2. o candidato deverá apresentar, ainda, no momento da realização da Prova Prática, 
a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “D” ou “E” com habilitação em 
curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da norma-
tização do ConTRAn.
2.3. não serão aceitas fotocópias dos documentos, ainda que autenticadas.
3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso 
ou a ausência do candidato.
4. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) não comparecer a prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar os documentos exigidos;
d) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
e) agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou autoridades 
presentes.

XIII - do JULGAmENto dA ProVA PrÁtICA
1. A Prova Prática para o emprego de Motorista de Ambulância terá caráter eliminatório 
e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-
se eliminado o candidato que nela obtiver nota inferior a 50 (cinqüenta).
1.1. o candidato não habilitado será excluído do Processo Seletivo.
2. A Prova Prática constará de realização de percurso no município de Campinas e 
avaliará os candidatos com relação aos conceitos de direção defensiva, uso correto 
do veículo, noções básicas de mecânica e localização dos equipamentos (serviços) de 
saúde no município.

XIV- dA CLAssIFICAÇÃo dos CANdIdAtos
1. A nota final do candidato classificado será igual ao total de pontos obtidos na Prova 
objetiva e, no emprego de Motorista de Ambulância, acrescidos dos pontos atribuídos 
à Prova Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados segundo a ordem decrescente da nota 
final.
3. os candidatos que, no ato da inscrição, declararem ser portadores de necessidades 
especiais, se classificados, figurarão na lista geral de classificação e também em listagem 
à parte, observando-se a respectiva ordem de classificação.
4. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, o critério de desempate 
será o maior total de pontos nas questões de Conhecimentos Específicos da respectiva 
opção de emprego.
5. A classificação final será conhecida através de publicação no Diário Oficial do 
Município e divulgação nos endereços eletrônicos www.campinas.sp.gov.br e www.
caipimes.com.br.
6. Mantendo-se o empate na classificação final, por ocasião da convocação para pre-
enchimento dos empregos, os critérios de desempate serão:
6.1. Maior número de filhos menores de 18 anos.
6.2. Maior idade.

XV – dos rECUrsos
1. Será assegurado aos candidatos o direito a recursos em relação à aplicação da prova, 
gabarito e à classificação dos aprovados, assim como em relação aos resultados da Prova 
Prática e da Avaliação Psicológica.
1.1. os recursos deverão ser expressos em termos convenientes, apontando as circuns-
tâncias que os justifiquem, bem como indicar o nome do candidato, número de sua 
inscrição, documento de identidade (RG), CPF, emprego a que estiver concorrendo, 
endereço, telefone para contato e assinatura, devendo ser endereçados à Secretaria 
Municipal de Recursos Humanos;
1.2. os recursos deverão ser interpostos no dia útil posterior a cada etapa do Processo 
Seletivo, subseqüente à realização e/ou divulgação da referida etapa;
1.3. os recursos, devidamente preenchidos, deverão ser entregues no Protocolo Geral, 
situado no saguão do Paço Municipal, Avenida Anchieta, nº200, Centro, Campinas, no 
horário de 9h00 às 16h00, mediante apresentação de documento de identidade original 
do candidato, ou apresentados através de terceiros, mediante procuração específica 
para esse fim, que ficará retida. Neste caso, o candidato assumirá as conseqüências de 
eventuais erros de seu procurador;
1.4. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou 
de forma diferente do estipulado neste edital, assim como aqueles que apresentarem 
erros ou informações incompletas no seu preenchimento;
1.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato, relativo ao gabarito divulgado, à 
formulação ou conteúdo das questões.
2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, este pode-
rá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma 
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
3. não haverá, em hipótese alguma, vista das provas.
4. os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão atribuídos a todos 
os candidatos optantes pela respectiva opção de emprego, presentes à prova.

XVI - dA CoNtrAtAÇÃo
1. A convocação dos classificados para preenchimento dos empregos disponíveis será 
publicada no Diário Oficial do Município.
2. O candidato classificado ou seu procurador, devidamente documentado, deverá se 
apresentar no dia, local e horário determinados no Diário Oficial do Município, segundo 
a listagem de classificação previamente publicada, para reunião de preenchimento de 
empregos, sob pena de exclusão do Processo Seletivo.
3. Previamente à contratação, o candidato será submetido a exame médico pré-admis-
sional, de caráter eliminatório, no qual será avaliada sua capacidade laborativa para o 
emprego a que se propõe.
3.1. o exame médico pré-admissional será efetuado pela área de Saúde ocupacional 
da Secretaria Municipal de Recursos Humanos;
3.2.Segundo a necessidade, poderão ser solicitados exames complementares para a 
composição do parecer médico;
3.3. o Atestado de Saúde ocupacional (ASo) será emitido com a conclusão de apto 
ou inapto para o emprego pretendido;
3.4. o candidato considerado inapto será excluido do Processo Seletivo;
3.5. A relação dos candidatos considerados aptos e inaptos será publicada no Diário 
Oficial do Município;
3.6. Será considerado excluido do Processo Seletivo o candidato que:
a) não se apresentar ao exame médico pré-admissional no local e horário estabeleci-
do
b) não retornar para a continuidade da avaliação em caso de retorno solicitado
c) não apresentar, no retorno, os exames complementares solicitados
3.7. Para os fins a que se destina só terá validade o exame médico pré-admissional 
executado pelos profissionais e nos locais indicados ao candidato no processo de 
contratação.
4. Por ocasião da reunião de preenchimento de vagas do emprego público, o candidato 
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receberá a relação dos documentos que deverão ser providenciados para sua contratação 
e será agendada a data para realização dos exames médicos admissionais.
5. Após publicação do resultado do exame médico em Diário Oficial do Município, e 
sendo considerado apto, o candidato terá o prazo de 03 (três) dias úteis para agendar o 
dia do seu comparecimento ao Setor de Registros da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos, através dos telefones (19) 2116-0156 ou (19) 2116-0331, para apresentação 
dos documentos requeridos e contratação. A data da contratação será indicada de acor-
do com a disponibilidade do Setor de Registros da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos.
5.1. o candidato apto, terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetivar sua contra-
tação, contados a partir do dia posterior a publicação do resultado do exame médico 
em Diário Oficial do Município.
6. o candidato, após assinatura do contrato, deverá iniciar suas atividades no local 
de trabalho na data determinada pelo Setor de Registros da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos.
7. o não cumprimento dos prazos estabelecidos implicará na perda dos direitos legais 
decorrentes do Processo Seletivo.
8. Para efeitos de comprovação, só serão válidos os diplomas registrados no órgão 
competente.
9. no momento da contratação, o candidato deverá assinar uma declaração de acúmulos 
remunerados (exercício de 02(dois) cargos, empregos ou funções públicas, cumula-
tivamente). Em caso de acumulação de atividades, o candidato deverá apresentar a 
declaração do horário de trabalho, que não poderá ser concomitante, bem como deverá 
existir tempo hábil à locomoção, tendo como carga horária máxima 64 (sessenta e 
quatro) horas semanais. Em caso de concomitância de horário, o candidato deverá 
optar por um dos empregos.
10. De acordo com a legislação vigente, 5% (cinco por cento) dos empregos existentes 
serão destinados a portadores de necessidades especiais compatíveis com o exercício 
das atividades do emprego.
10.1. Para cálculo do número de empregos, nos termos deste item, serão desprezadas 
as frações inferiores a 0,5 (cinco décimos);

XVII - dAs dIsPosIÇÕEs FINAIs
1. O resultado final do Processo Seletivo será publicado no Diário Oficial do Município 
de Campinas e também divulgado através dos endereços eletrônicos www.campinas.
sp.gov.br e www.caipimes.com.br
2. Cabe à Prefeitura Municipal de Campinas contratar os candidatos classificados, em 
número estritamente necessário para o provimento dos empregos existentes, durante o 
prazo da validade do Processo Seletivo, desde que haja disponibilidade orçamentária, 
não havendo, portanto, obrigatoriedade de contratação total dos aprovados.
3. o prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 01 (hum) ano, contado a 
partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual 

período.
4. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 
mencionada em edital ou comunicado a ser publicado no Diário Oficial do Município 
de Campinas e divulgado nos endereços eletrônicos www.campinas.sp.gov.br e www.
caipimes.com.br
5. A Prefeitura Municipal de Campinas e o IMES se eximem de quaisquer despesas 
decorrentes de viagens, estada e alimentação dos candidatos para comparecimento a 
qualquer das fases deste Processo Seletivo.
6. Não será fornecido ao candidato, qualquer documento comprobatório de classificação 
no Processo Seletivo, valendo, para esse fim, as listagens divulgadas no Diário Oficial 
do Município de Campinas.
7. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste 
Processo Seletivo, serão publicados no Diário Oficial do Município de Campinas e 
divulgados nos endereços eletrônicos www.campinas.sp.gov.br e www.caipimes.com.
br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
8. Toda menção a horário neste edital e em outros atos dele decorrentes terá como 
referência o horário oficial de Brasília.
9. A Prefeitura Municipal de Campinas e o IMES não se responsabilizam por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de:
9.1. Endereço não atualizado;
9.2. Endereço de difícil acesso;
9.3. Correspondência devolvida pelo correio por motivo de endereço incorreto e/ou 
insuficiente do candidato, mudança ou razões semelhantes;
9.4. Correspondência recebida por terceiros.
10. A Prefeitura Municipal de Campinas e o IMES não se responsabilizam por
10.1. Solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos com-
putadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados;
10.2. Quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo 
Seletivo.
11. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do processo seletivo, não se 
caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultado ao IMES a incineração das 
provas e demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade 
do Processo Seletivo, os registros eletrônicos a ele referentes.
12. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Campinas.

Campinas, 10 de setembro de 2007
LUIZ VErANo FrEIrE PoNtEs
Secretário Municipal de Recursos Humanos

(12, 13, 14/09)

ANEXo I
Dos Empregos, Remuneração E Requisitos

CÓdIGo EmPrEGo rEqUIsItos JorNAdA VALorEs tAXA
- - - dE trAbALHo sALArIAIs INsCr.
01 AuXIlIAR DE EnFERMAGEM EnSIno FunDAMEnTAl CoMPlETo E CuRSo DE FoRMAÇÃo EM AuXIlIAR DE
- - ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL NO CONSELHO DA CATEGORIA 36 HORAS SEMANAIS R$ 1.095,75 R$ 40,00
02 ENFERMEIRO GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL NO CONSELHO DA CATEGORIA 36 HORAS SEMANAIS R$ 2.671,72 R$ 70,00
03 MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH “D” OU “E”. CURSO DE TREINAMENTO DE PRÁTICA
- - VEICULAR EM SITUAÇÃO DE RISCO, NOS TERMOS DA NORMATIZAÇÃO DO CONTRAN 36 HORAS SEMANAIS R$ 1.095,75 R$ 40,00
04 TÉCNICO EM FARMÁCIA ENSINO TÉCNICO COMPLETO EM FARMÁCIA. CURSO DEVIDAMENTE RECONHECIDO E AUTORIZADO 36 HORAS SEMANAIS R$ 1.735,73 R$ 60,00
  PElo MEC. 
05 TÉCNICO EM RADIOLOGIA ENSINO TÉCNICO COMPLETO EM RADIOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL NO CONSELHO DA CATEGORIA 24 HORAS SEMANAIS R$ 1.735,73 R$ 60,00

ANEXo II
Das Especialidades E Atribuições

EmPrEGo AtrIbUIÇÃo
AUXILIAr dE ENFErmAGEm EXERCER ATIVIDADES DE nÍVEl MÉDIo, DE nATuREZA REPETITIVA, EnVolVEnDo SERVIÇoS AuXIlIARES DE EnFERMAGEM, SoB SuPERVISÃo;
- PARTICIPAR EM NÍVEL DE EXECUÇÃO SIMPLES EM PROCESSOS DE TRATAMENTO; OBSERVAR, RECONHECER E DESCREVER SINAIS E SINTOMAS,
- EFETuAR ConTRolE DE PACIEnTES E DE CoMunICAnTES EM DoEnÇAS TRAnSMISSÍVEIS; PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE EDuCAÇÃo EM SAÚDE,
- AUXILIAR O ENFERMEIRO E O TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA EXECUÇÃO DESTES PROGRAMAS; ENCAMINHAR O PACIENTE AO BANHO OU PROMOVER
- O BANHO DE LEITO; REALIZAR MUDANÇA DE CÚBITO; TROCAR ROUPAS; REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA; REALIZAR –
- -ANOTAÇÕES NO PRONTUÁRIO; RECEBER, PREPARAR E ENCAMINHAR PACIENTES PARA A CIRURGIA; AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E
- AnESTÉSICoS; oBSERVAR o QuADRo PÓS-oPERATÓRIo; REAlIZAR VISITAS DoMICIlIARES; ESTERIlIZAR ou PREPARAR MATERIAIS PARA
- ESTERILIZAÇÃO; ACOMPANHAR E TRANSPORTAR
- PACIEnTES; InTEGRAR E PARTICIPAR DE REunIÕES DE EQuIPE; ATuAR DE FoRMA InTEGRADA CoM PRoFISSIonAIS DE ouTRAS InSTITuIÇÕES. ATuAR
- EM EQuIPE MulTIPRoFISSIonAl; DESEnVolVER AÇÕES DE VIGIlÂnCIA EM SAÚDE DE BAIXA CoMPlEXIDADE nAS ÁREAS AMBIEnTAl, SAnITÁRIA,
- EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE DO TRABALHADOR; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA OU NÍVEL DE COMPLEXIDADE, ASSOCIADAS
- À SuA ESPECIAlIDADE E AMBIEnTE oRGAnIZACIonAl.
ENFErmEIro DESEnVolVER E IMPlEMEnTAR AÇÕES DE EDuCAÇÃo, PREVEnÇÃo, PRoMoÇÃo, PRoTEÇÃo E REABIlITAÇÃo DA SAÚDE InDIVIDuAl E ColETIVA;
- SISTEMATIZAR A ASSISTÊnCIA DE EnFERMAGEM nAS DIFEREnTES FASES Do CIClo VITAl; IDEnTIFICAR E ATuAR EM SITuAÇÕES DE RISCo À SAÚDE;
- SuPERVISIonAR A EQuIPE DE EnFERMAGEM; PARTICIPAR DA ElABoRAÇÃo DE PRoToColoS DE ASSISTÊnCIA E ATuAR EM EQuIPE MulTIPRoFISSIonAl;
- PARTICIPAR Do PlAnEJAMEnTo DAS ATIVIDADES A SEREM DESEnVolVIDAS nA InSTITuIÇÃo PoR RESIDEnTES, ESTAGIÁRIoS E VolunTÁRIoS;
- EXECuTAR ouTRAS TAREFAS DE MESMA nATuREZA ou nÍVEl DE CoMPlEXIDADE, ASSoCIADAS À SuA ESPECIAlIDADE E AMBIEnTE oRGAnIZACIonAl.
- DESEnVolVER AÇÕES DE VIGIlÂnCIA EM SAÚDE.
motorIstA dE AmbULÂNCIA DIRIGIR VEÍCulo AMBulÂnCIA, oBSERVAnDo oS CuIDADoS nECESSÁRIoS no TRAnSPoRTE E ACoMoDAÇÃo DE PACIEnTES; MAnTER AS
- VELOCIDADES PERMITIDAS OBSERVANDO AS REGRAS DE TRÂNSITO. DIRIGIR-SE AO LOCAL CHAMADO; MANUSEAR MAPAS NO SENTIDO DE ENCONTRAR
- OS LOCAIS CHAMADOS; RECONHECER SITUAÇÕES DE RISCO E SOLICITAR AUXÍLIO À BASE VIA RÁDIO, DESCREVENDO DE FORMA CLARA E PRECISA A
- SITUAÇÃO NO LOCAL DA OCORRÊNCIA; EXECUTAR MANOBRAS TÉCNICAS QUE VISEM A MANUTENÇÃO BÁSICA DA VIDA ATÉ A CHEGADA DA EQUIPE DE
- ATEnDIMEnTo CoMPlETA; AuXIlIAR A EQuIPE MÉDICA E DE EnFERMAGEM no ATEnDIMEnTo AoS PACIEnTES no loCAl DA oCoRRÊnCIA; AuXIlIAR
- AS EQuIPES nAS MoBIlIZAÇÕES E TRAnSPoRTE DE VÍTIMAS; ZElAR PElo uSo ADEQuADo E PElA lIMPEZA DAS VIATuRAS, InTERnA E
- EXTERNAMENTE, CONSIDERANDO ASPECTOS BÁSICOS DE HIGIENE E BIOSSEGURANÇA; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA OU NÍVEL
- DE CoMPlEXIDADE, ASSoCIADAS À SuA ESPECIAlIDADE E AMBIEnTE oRGAnIZACIonAl.
tÉCNICo Em FArmÁCIA ATUAR SOB A SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DO FARMACÊUTICO, NAS FARMÁCIAS, FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO, FARMÁCIAS HOSPITALARES,
- AlMoXARIFADoS DE MEDICAMEnToS E CoRRElAToS. ConTRolAR, ARMAZEnAR, DISTRIBuIR, FRACIonAR MATERIAIS, MEDICAMEnToS E
- CoRRElAToS; MAnIPulAR, ConTRolAR E AnAlISAR MEDICAMEnToS; DISPEnSAR E FoRnECER AS DEVIDAS oRIEnTAÇÕES AoS PACIEnTES PAuTADoS
- nA ÉTICA E lEGISlAÇÃo VIGEnTES. DESEnVolVER AÇÕES DE VIGIlÂnCIA EM SAÚDE DE BAIXA, MÉDIA E AlTA CoMPlEXIDADE nAS ÁREAS
- AMBIENTAL, SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE DO TRABALHADOR
tÉCNICo Em rAdIoLoGIA REAlIZAR TÉCnICAS DE DIAGnÓSTICo PoR IMAGEM; REAlIZAR ToDoS oS EXAMES RADIolÓGICoS, uTIlIZAnDo TÉCnICAS E PRoCEDIMEnToS
- NECESSÁRIOS PARA CADA SERVIÇO DE SAÚDE (AMBULATÓRIO, UTI, LEITOS HOSPITALARES E CENTRO CIRÚRGICO); ZELAR PELA PROTEÇÃO
- RADIOLÓGICA DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES; REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE REVELAÇÃO, AVALIAR A QUALIDADE DA RADIOGRAFIA PARA
- GARANTIA DO DIAGNÓSTICO CORRETO; ENCAMINHAR AS RADIOGRAFIAS, IDENTIFICANDO OS PACIENTES, PARA CADA SETOR SOLICITANTE; REALIZAR
- EXAMES DE ToMoGRAFIA CoMPuTADoRIZADA, DESEnVolVER AÇÕES DE VIGIlÂnCIA EM SAÚDE DE BAIXA, MÉDIA E AlTA CoMPlEXIDADE nAS ÁREAS
- AMBIENTAL, SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE DO TRABALHADOR, EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA OU NÍVEL DE
- CoMPlEXIDADE, ASSoCIADAS À SuA ESPECIAlIDADE E AMBIEnTE oRGAnIZACIonAl.

ANEXo III
Do Tipo De Prova

EmPrEGo tIPo dE ProVA
AUXILIAr dE ENFErmAGEm 50 (CINQÜENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, SENDO 35 (TRINTA E CINCO) DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (INCLUINDO SISTEMA ÚNICO
- DE SAÚDE-SuS), 06 (SEIS) DE lÍnGuA PoRTuGuESA (ConTEÚDoS RElATIVoS Ao EnSIno FunDAMEnTAl CoMPlETo), 06 (SEIS) DE MATEMÁTICA
- (CONTEÚDOS RELATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO) E 03 (TRÊS) DE CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE A HISTÓRIA DA SAÚDE PÚBLICA
- DE CAMPInAS.
ENFErmEIro 50 (CINQÜENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, SENDO 47 (QUARENTA E SETE) DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (INCLUINDO 10 (DEZ)
- QUESTÕES DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS), E 03 (TRÊS) DE CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE A HISTÓRIA DA SAÚDE PÚBLICA DE CAMPINAS.
motorIstA dE AmbULÂNCIA 50 (CINQÜENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, SENDO 35 (TRINTA E CINCO) DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (INCLUINDO SISTEMA ÚNICO
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ANEXo IV
Do Conteúdo Programático
tÉCNICo Em rAdIoLoGIA

Português: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica. 
Pontuação. Porque, por que, por que, porquê; mal/mau; onde/aonde; a cerca de /acerca 
de; afim/a fim; há/a (preposição)/a (artigo). Adjetivos e substantivos (flexão). Verbos 
(tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e colocação). Crase. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Estrutura e formação das palavras. Sintaxe: termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração. Significação das palavras: sinônimos, 
antônimos, parônimos e homônimos.
matemática: Conjunto de números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e 
problemas. Equações de 1º e 2º graus e sistemas: resolução de problemas. Razão e 
proporção e números proporcionais. Regra de 3 simples e composta. Porcentagem e juro 
simples e composto. Teoria dos conjuntos. Probabilidade. Medidas de comprimento, 
superfície, volume e massa. Medida de tempo. Sistema monetário brasileiro.
Conhecimentos Específicos: SuS, Princípios e Diretrizes. noções de Políticas de Saúde 
no Brasil. Código de Ética. Técnicas radiológicas. noções em Radioterapia. Física na 
Radiologia. Noções de Tomografia. Mamografia. Exames contrastados. Noções de 
Enfermagem. Anatomia. Fisiologia.

tÉCNICo Em FArmÁCIA
Português: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica. 
Pontuação. Porque, por que, por que, porquê; mal/mau; onde/aonde; a cerca de /acerca 
de; afim/a fim; há/a (preposição)/a (artigo). Adjetivos e substantivos (flexão). Verbos 
(tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e colocação). Crase. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Estrutura e formação das palavras. Sintaxe: termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração. Significação das palavras: sinônimos, 
antônimos, parônimos e homônimos.
matemática: Conjunto de números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e 
problemas. Equações de 1º e 2º graus e sistemas: resolução de problemas. Razão e 
proporção e números proporcionais. Regra de 3 simples e composta. Porcentagem e juro 
simples e composto. Teoria dos conjuntos. Probabilidade. Medidas de comprimento, 
superfície, volume e massa. Medida de tempo. Sistema monetário brasileiro.
Conhecimentos Específicos: SuS, Princípios e Diretrizes. noções de Políticas de 
Saúde no Brasil. noções Básicas de Farmacologia. lei Federal nº 5991/73. Portaria 
Federal nº 344/98. Ciclo da Assistência Farmacêutica. Boas Práticas de Armazena-
mento. Boas Práticas de Dispensação. Boas Práticas de Manipulação. Fracionamento. 
Controle de Infecção Hospitalar. Farmaco-Vigilância. Padronização de Medicamentos 
do Município.

AUXILIAr dE ENFErmAGEm
Português:Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Uso e colocação de pronome. Flexão 
nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. ocor-
rência de crase. Pontuação. Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
Interpretação de texto.
matemática: números inteiros e racionais: leitura e escrita de números, operações 
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação); expressões numéricas; múl-
tiplos e divisores de números naturais; problemas. Sistemas de medidas: medidas de 
tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro; problemas. números 
e grandezas proporcionais: regra de três simples; porcentagem problemas.
Conhecimentos específicos: SuS, Princípios e Diretrizes. noções de Políticas de Saúde 
no Brasil. Noções de anatomia e fisiologia humanas. Fundamentos de enfermagem: 
Técnicas básicas; cálculo e dosagem de medicações. Enfermagem médico-cirúrgica. 
Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. Atuação da enfermagem na Central 
de Material. noções de desinfecção e esterilização. Métodos de controle, seleção e 
preparo de material para esterilização. Assistência de enfermagem a pacientes com 
doenças crônico-degenerativas: diabetes, hipertensão arterial, doenças renais, doenças 
respiratórias. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis. En-
fermagem materno-infantil: assistência da enfermagem à saúde da mulher: pré-natal, 
parto e puerpério; prevenção do câncer-uterino; planejamento familiar; assistência de 
enfermagem à saúde da criança: cuidados do recém-nascido; aleitamento materno; 
crescimento e desenvolvimento; doenças mais freqüentes na criança. noções de 
vigilância à saúde. Conceito e tipo de imunidade. Programa de imunização. Doenças 
de notificação compulsória. Assistência de enfermagem em urgências e emergências. 
noções de primeiros socorros. Ética e legislação. Visita domiciliária, ações educativas 
e assistência de enfermagem ao idoso.

motorIstA dE AmbULÂNCIA
Português: Ortografia oficial; acentuação; divisão silábica; pontuação; gênero (mascu-
lino/feminino) e número (singular/plural) dos substantivos e adjetivos; pronomes (em-
prego, colocação, formas pronominais de tratamento); sinônimos e antônimos; verbos 
(tempos, modos, vozes); concordância entre adjetivos e substantivos; concordância 
(nominal e verbal); emprego da crase; termos da oração; interpretação de textos.
matemática: números relativos inteiros e racionais (propriedades e operações); as 
quatro operações com números inteiros e fracionários; múltiplos e divisores (máximo e 
mínimo divisor comum); expressões numéricas; equações e sistemas de 1º grau; sistema 
métrico decimal (medidas de comprimento, superfície, volume e de massa); divisões em 
partes proporcionais; regra de três simples; porcentagem; medidas de tempo; sistema 
monetário; resolução de situações-problema.
Conhecimentos específicos: SuS, Princípios e Diretrizes. noções de Políticas de Saú-
de no Brasil. Educação em Saúde: conceitos básicos. legislação de trânsito. Direção 
Defensiva. uso correto do veículo. noções básicas de Mecânica. noções básicas de 
prontosocorrismo e de biossegurança. localização dos equipamentos (serviços) de saúde 
no município de Campinas. Conhecimentos geográficos do município de Campinas.
Prova prática: A Prova Prática constará de realização de percurso na Cidade de 
Campinas e avaliará os candidatos com relação aos conceitos de direção defensiva, 
uso correto do veículo, noções básicas de mecânica e localização dos equipamentos 
(serviços) de saúde no município de Campinas.

ENFErmEIro
Conhecimentos Específicos: SuS - Princípios e Diretrizes. noções sobre Políticas 
de Saúde no Brasil. lei orgânica da Saúde. Estratégia de Saúde da Família. Ética 

profissional e responsabilidade. Trabalho em equipe multiprofissional. Semiologia 
e Semiotécnica de Enfermagem. Farmacologia aplicada à enfermagem em situações 
clínicas e cirúrgicas. Enfermagem em clínica médico-cirúrgica. Assistência de enferma-
gem nas doenças respiratórias, cardiovasculares, crônicas degenerativas, metabólicas, 
geniturinárias, musculoesqueléticas e transmissíveis. Assistência de enfermagem ao 
paciente crítico e semi-crítico, nas urgências e emergências e nos transtornos mentais. 
Assistência de enfermagem a criança, ao adolescente ao adulto e ao idoso. Aleitamento 
materno, principais intercorrências na infância e principais riscos de doença na adoles-
cência (DST, AIDS, sexualidade, gravidez, drogadição e violência). Conhecimento do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, planejamento familiar, pré-natal, parto, puerpério 
e climatério, prevenção do câncer uterino e de mama. Vigilância à saúde: vigilância epi-
demiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Imunização e gerenciamento, 
doenças de notificação compulsória, ações de controle e biossegurança. Administração e 
gerenciamento no serviço de enfermagem: Lei do Exercício Profissional, deontologia de 
enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Visita domiciliar, 
ações educativas. Relação população/serviço de saúde. Relação paciente/profissional. 
Conhecimento do Estatuto do Idoso.

ANEXo V
Perfil Psicológico

EmPrEGos VAGAs CArACtErístICAs
AUXILIAr ENFErmAGEm 200 CONHECIMENTOS TÉCNICOS
motorIstA AmbULÂNCIA 25 CAPACIDADE DE InTERPRETAÇÃo E SÍnTESE
tÉCNICo FArmÁCIA 70 FACIlIDADE DE CoMunICAÇÃo
tÉCNICo rAdIoLoGIA 20 SABER ouVIR
- - FACIlIDADE DE RElACIonAMEnTo InTERPESSoAl
- - FlEXIBIlIDADE
- - FACIlIDADE DE ATuAÇÃo EM EQuIPE MulTIPRoFISSIonAl
- - InICIATIVA
- - ÉTICA
- - RESoluTIVIDADE
ENFErmEIro 150 CONHECIMENTOS TÉCNICOS
- - CAPACIDADE DE InTERPRETAÇÃo E SÍnTESE
- - FACIlIDADE DE CoMunICAÇÃo
- - SABER ouVIR
- - FACIlIDADE DE RElACIonAMEnTo InTERPESSoAl
- - FlEXIBIlIDADE
- - FACIlIDADE DE ATuAÇÃo EM EQuIPE MulTIPRoFISSIonAl
- - InICIATIVA
- - ÉTICA
- - RESoluTIVIDADE
- - CAPACIDADE DE lIDERAnÇA
(12, 13, 14/09)

ComUNICAdo - ProCEsso sELEtIVo mÉdICos
Edital VI/2007

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos divulga o nome dos integrantes das 
Comissões organizadora e Fiscalizadora do Processo Seletivo Emergencial para 
Contratação de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde – Edital VI/2007.
ComIssÃo orGANIZAdorA:
Nilson José balbo – matrícula 12182-7
renata ottoni Amaral – matrícula 98966-5
karina de Camargo Cunha bergamaschi – matrícula 109705-9
ComIssÃo FIsCALIZAdorA:
Ana maria Lopes de Araújo – matrícula 29154-4
Sílvia Aparecida L. D. Carmona – matrícula 98972-0
Nicia Coelho Nardi – matrícula 29911/1

Campinas, 11 de setembro de 2007
LUIZ VErANo FrEIrE PoNtEs
Secretário Municipal de Recursos Humanos

(12, 13, 14/09)

ComUNICAdo
o Diretor do Departamento de Promoção à Saúde do Servidor em cumprimento de 
norma legal, ComUNICA que a Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de 
Campinas exarou os seguintes pareceres:
Em 11/09/2007
INtErEssAdo: ANA MARIA PENHA
AssUNto: APoSEnTADoRIA PoR InVAlIDEZ
PArECEr: PElo DEFERIMEnTo
Em 11/09/2007
INtErEssAdo: JoSÉ CARloS DIAS CoSTA
AssUNto: APoSEnTADoRIA PoR InVAlIDEZ
PArECEr: PElo DEFERIMEnTo

Campinas, 12 de setembro de 2007
JosÉ ANtoNIo dE oLIVEIrA LImA

Diretor do Departamento de Promoção à Saúde do Servidor

EdItAL dE CoNVoCAÇÃo ProCEsso sELEtIVo
Editais I, II e III/2007

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campi-
nas CoNVoCA os candidatos abaixo relacionados, a comparecerem dia 14/09/07 
(sexta-feira), nos horários indicados, ao 7º andar do Paço municipal (recepção), 
situado na Avenida Anchieta, 200, Centro, Campinas para entrega de documentos 
referente à contratação. A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes 
do Processo Seletivo.
NOME	 EMPREGO	 RG	 HORÁRIO
MONISE OLIVEIRA DO ROSARIO MONITOR DE EDUCACAO INFANTIL 349238285 8h30
APARECIDA DE FATIMA CORTEZ PROF MATEMATICA - ENS FUND-SERIES FINAIS 020118810 8h30
RAPHAEL NOVAES DE SOUZA PROF EDUC FISICA-ENS FUND SERIES FINAIS 303198916 9h30
MARIO ANTONIO ROTOLO PROF ED ARTISTICA - ENS FUND S. FINAIS 078020414 9h30
RITA CASSIA DA SILVA PROF ED REL ECON TEC (ERET) ENS FUND S F 984663310 10h30

Campinas, 11 de setembro de 2007
LUIZ VErANo FrEIrE PoNtEs
Secretário Municipal de Recursos Humanos

- DE SAÚDE-SuS), 06 (SEIS) DE lÍnGuA PoRTuGuESA (ConTEÚDoS RElATIVoS Ao EnSIno FunDAMEnTAl CoMPlETo), 06 (SEIS) DE MATEMÁTICA
- (CONTEÚDOS RELATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO) E 03 (TRÊS) DE CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE A HISTÓRIA DA SAÚDE PÚBLICA
- DE CAMPInAS.
tÉCNICo Em FArmÁCIA 50 (CINQÜENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, SENDO 34 (TRINTA E QUATRO) DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (INCLUINDO 04 (QUATRO)
- QuESTÕES SoBRE o SISTEMA ÚnICo DE SAÚDE-SuS), 04 (QuATRo) DE lÍnGuA PoRTuGuESA (ConTEÚDoS RElATIVoS Ao EnSIno MÉDIo
- COMPLETO), 04 (QUATRO) DE MATEMÁTICA (CONTEÚDOS RELATIVOS AO ENSINO MÉDIO COMPLETO), 04 (QUATRO) DE CONHECIMENTOS BÁSICOS
- DE INFORMÁTICA (WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET) E 04 (QUATRO) DE CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE A HISTÓRIA DA SAÚDE PÚBLICA DE
- CAMPInAS.
tÉCNICo Em rAdIoLoGIA 50 (CINQÜENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, SENDO 38 (TRINTA E OITO) DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (INCLUINDO 04 (QUATRO)
- QuESTÕES SoBRE o SISTEMA ÚnICo DE SAÚDE-SuS), 04 (QuATRo) DE lÍnGuA PoRTuGuESA (ConTEÚDoS RElATIVoS Ao EnSIno MÉDIo
- COMPLETO), 04 (QUATRO) DE MATEMÁTICA (CONTEÚDOS RELATIVOS AO ENSINO MÉDIO COMPLETO) E 04 (QUATRO) DE CONHECIMENTOS GERAIS
- SOBRE A HISTÓRIA DA SAÚDE PÚBLICA DE CAMPINAS.
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ComUNICAdos ProCEsso sELEtIVo EdUCAÇÃo
Editais I, II E III/2007

ComUNICAdo 1 – CANdIdAtos APtos
A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas ComUNI-
CA que os candidatos abaixo relacionados foram considerados APtos na Avaliação 
Psicológica, ocorrida em 11/09/07, referente ao Processo Seletivo Educação (editais 
I, II e III/07):
EmPrEGo NomE rG
SuPERVISoR EDuCACIonAl RoSAnE GARCIA DoRAZIo noGuEIRA 089379536
DIREToR EDuCACIonAl MARIA SIlMARA RoVERAn BAZZAnEllA 180272251
PRoFESSoR CIÊnCIAS AnA BoRGES lIMA 304462299
PRoFESSoR CIÊnCIAS EloISA FIoRIM EnuMo VIllAnoVA 75383871
PRoFESSoR ERET FlAVIo SToCKlER DE RAMoS lIMA 344707465
PRoFESSoR GEoGRAFIA CECIlIA SAloMAo GloRIA 28209944X
PRoFESSoR GEoGRAFIA JoAo FRAnCISCo DE AlMEIDA JunIoR 25552951X
PROFESSOR HISTÓRIA ANA CRISTINA OBATA 278413134
PROFESSOR HISTÓRIA MARCOS CESAR DA SILVA 203510616
PROFESSOR HISTÓRIA RICARDO NORMANHA RIBEIRO DE ALMEIDA 300874583
PRoFESSoR MATEMÁTICA JoSE DonIZETI CRIPPA 19603043
PROFESSOR PORTUGUÊS BEMVINDA RACHEL BARBARA DE OLIVEIRA 6467719
PRoFESSoR PoRTuGuÊS ClAuDIA DElIZA JAKuBoWSKI 14140971X
PRoFESSoR PoRTuGuÊS luCIA DE FATIMA MARQuES PERES 38479393
PRoFESSoR PoRTuGuÊS MARIA APARECIDA nATAlIno 98613212
MonIToR DE EDuC. InFAnTIl GISElE lACERDA RIBEIRo 364867000
MONITOR DE EDUC. INFANTIL THAIS ZULIAN NUNES 412971598

ComUNICAdo 2 – CANdIdAtos NÃo AProVAdos
A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas ComUNICA 
que os candidatos abaixo NÃo ForAm AProVAdos na Avaliação Psicológica, 
ocorrida em 11/09/07, referente ao Processo Seletivo Educação (editais I, II e III/07), 
estando, portanto, eliminados do mesmo.
EmPrEGo rG
PROFESSOR HISTÓRIA 228685953
PRoFESSoR CIÊnCIAS 304087725

Campinas, 12 de setembro de 2007
LUIZ VErANo FrEIrE PoNtEs

Secretário de Recursos Humanos

EdItAL dE CoNVoCAÇÃo ProCEsso sELEtIVo
Editais I, II e III/2007

A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas CoNVoCA os 
candidatos abaixo relacionados a comparecerem nos dias e horários abaixo descritos, ao 
departamento de Promoção à saúde do servidor (dPss), localizado à rua barbosa 
de Andrade, 485, Jd. Chapadão, Campinas para realização de exames médicos. os 
candidatos deverão comparecer munidos de documento original de identidade – RG. A 
ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Processo Seletivo.

dAtA: 17/09/07 (sEGUNdA-FEIrA)
HorÁrIo: CoNFormE PLANILHA
NomE EmPrEGo rG HorÁrIo
ROSANE GARCIA DORAZIO NOGUEIRA SUPER. EDUCACIONAL 89379536 07H30
MARIA SILMARA ROVERAN BAZZANELLA DIRETOR EDUCACIONAL 180272251 07H50
ANA BORGES LIMA PROF. CIÊNCIAS 304462299 08H10
ELOISA FIORIM ENUMO VILLANOVA PROF. CIÊNCIAS 75383871 08H30
FLAVIO STOCKLER DE RAMOS LIMA PROF. ERET 344707465 08H50
CECILIA SALOMAO GLORIA PROF. GEOGRAFIA 28209944X 09H10
JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR PROF. GEOGRAFIA 25552951X 09H30
ANA CRISTINA OBATA PROF. HISTÓRIA 278413134 09H50
MARCOS CESAR DA SILVA PROF. HISTÓRIA 203510616 10H10
RICARDO NORMANHA RIBEIRO DE ALMEIDA PROF. HISTÓRIA 300874583 10H30
JOSE DONIZETI CRIPPA PROF. MATEMÁTICA 19603043 10H25
BEMVINDA RACHEL BARBARA DE OLIVEIRA PROF. PORTUGUÊS 6467719 10H50
CLAUDIA DELIZA JAKUBOWSKI PROF. PORTUGUÊS 14140971X 11H15
LUCIA DE FATIMA MARQUES PERES PROF. PORTUGUÊS 38479393 11H40
MARIA APARECIDA NATALINO PROF. PORTUGUÊS 98613212 12H05

EmPrEGo: MonIToR DE EDuCAÇÃo InFAnTIl
dAtA: 18/09/07 (TERÇA-FEIRA)
HorÁrIo: 7H30MIN
obsErVAÇÃo: CoMPARECER EM JEJUm dE 12 HorAs
NomE rG
GISElE lACERDA RIBEIRo 364867000
THAIS ZULIAN NUNES 412971598

Campinas, 12 de setembro de 2007
LUIZ VErANo FrEIrE PoNtEs

Secretário de Recursos Humanos

EdItAL dE CoNVoCAÇÃo ProCEsso sELEtIVo 
mÉdICos
Edital IV/2007

A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas CoNVoCA 
a candidata abaixo relacionada, por ordem de classificação, a comparecer dia 17/09/07, 
segunda-feira, às 9h00, no 11º andar (sala de recursos Humanos), Paço municipal, 
situado na Avenida Anchieta, 200, Centro, Campinas para realização de reunião de 
preenchimento de vaga. A candidata deverá comparecer munida de documento original 
de identidade – RG. A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do 
Processo Seletivo.
EmPrEGo: mÉdICo PEdIAtrA
CLA NomE rG
39 EMAnuElA FonSECA PETRI 502624048

Campinas, 11 de setembro de 2007
LUIZ VErANo FrEIrE PoNtEs
Secretário Municipal de Recursos Humanos

EXPEdIENtE dEsPACHAdo PELo sr. sECrEtÁrIo 
mUNICIPAL dE sAÚdE

Em 23 de julho de 2007
Processo Administrativo n. º 2004/10/62.704 PG - Interessado: SMS.
À vista do pedido de fls. 491 e dos pareceres de fls. 497 a 501 da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUtorIZo:
1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a Empresa  
Roche Diagnóstica Brasil ltda, por mais 12 (doze) meses, a partir de 29/07/07;
3 - A despesa decorrente, no valor de R$ 148.555,32 (Cento e quarenta e oito mil, 

quinhentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e dois centavos) ;
3 - A SMA para a formalização do termo contratual próprio, e posteriormente, retorne 
a esta Secretaria para as demais providências..

JosÉ FrANCIsCo kErr sArAIVA
Secretário Municipal de Saúde

CoNsELHo mUNICIPAL dE sAÚdE dE CAmPINAs
ComUNICAdo

o Conselho Municipal de Saúde ComUNICA que estará sendo realizada eleição para 
o Conselho locais de Saúde abaixo discriminados, segmento de usuários:

CoNsELHo LoCAL dE sAÚdE do ComPLEXo oUro VErdE
dAtA: 12/09/2007 – 4ª FEIRA
HorÁrIo: 19:00 HORAS
LoCAL: AMBulATÓRIo Do CoMPlEXo ouRo VERDE – AV. RuY RoDRIGuES, 3434

CoNsELHo LoCAL dE sAÚdE do CENtro dE sAÚdE VILA IPÊ
dAtA: 18/09/2007 – 3ª FEIRA
HorÁrIo: 19:00 HORAS
LoCAL: CEnTRo DE SAÚDE VIlA IPÊ – RuA SYnIRA ARRuDA VAlEnTE, 1400

Campinas, 10 de setembro de 2007
sILVIA sImÕEs tEIXEIrA NICoLAU

Secretária do Conselho Municipal de Saúde
(11, 12, 13/09)

A CoordENAdorA dA VIGILÂNCIA Em sAÚdE LEstE 
do mUNICíPIo dE CAmPINAs ComUNICA

PRoToColo: 07/17/00266 - PAE
InTERESSADo: TRAnSPoRTADoRA ITAnoRTE lTDA
CnAE: 4930-2/02
ASSunTo: lAuDo DE AVAlIAÇÃo SAnITÁRIA
DEFERIDo

PRoToColo: 07/17/00338 - PAE
InTERESSADo: EXPRESSo SIlVA lTDA - ME
CnAE: 4930-2/02
ASSunTo: lAuDo DE AVAlIAÇÃo SAnITÁRIA
DEFERIDo CoM ConDICIonAnTES

PRoToColo: 07/17/00350 - PAE
InTERESSADo: AnGElo AlBERTo GoBBo
CnAE: 8630-5/03
ASSunTo: lAuDo DE AVAlIAÇÃo SAnITÁRIA
DEFERIDo CoM ConDICIonAnTES

PRoToColo: 07/17/00368 - PAE
InTERESSADo: SAnDRo SIlVA VIlElA
CnAE: 8630-5/03
ASSunTo: lAuDo DE AVAlIAÇÃo SAnITÁRIA
DEFERIDo

PRoToColo: 07/17/00428 - PAE
INTERESSADO: VILMA MARIA SOUZA DA CUNHA
CnAE: 8630-5/03
ASSunTo: lAuDo DE AVAlIAÇÃo SAnITÁRIA
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02830 - Pl
InTERESSADo: CEnTRo ESPIRITA AllAn KARDEC
CnAE: 8630-5/03
ASSunTo: lAuDo DE AVAlIAÇÃo SAnITÁRIA
DEFERIDo CoM ConDICIonAnTES

PRoToColo: 07/40/02464 - Pl
INTERESSADO: ANGIOGRAPH S/S LTDA
ASSunTo: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTRo
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02531 - Pl
INTERESSADO: THELMA ELAINE BRASILEIRO ROBERTI
ASSunTo: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02561 - Pl
InTERESSADo: FISIo & ESTETICA CoMERCIo DE CoSMETICoS lTDA ME
ASSunTo: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/01557 - Pl
InTERESSADo: CARlA MIRAnDolA BuRMEISTER
ASSunTo: lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo InICIAl E ASSunÇÃo DE RESP. TÉCnICA 
DE CARlA MIRAnDolA BuRMEISTER, CRM: 64909
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02611 - Pl
InTERESSADo: REnATo VAlBERT DE CASTRo
ASSunTo: lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo InICVIAl E ASSunÇÃo DE RESP. 
TÉCnICA DE REnATo VAlBERT DE CASTRo, CRM: 42436
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02828 - Pl
INTERESSADO: MIRIAN ANELLI DE CARVALHO GOUVEA
ASSunTo: lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo InICIAl E ASSunÇÃo DE RESP. TÉCnICA 
DE MIRIAN ANELLI DE CARVALHO GOUVÊA, CROI: 26978
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02755 - Pl
InTERESSADo: PADuAn ARTIGoS MEDICoS oDonToloGICoS E DESCARTAVEIS 
lTDA - ME
ASSunTo: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/01910 - Pl
InTERESSADo: SERRA lESTE
ASSunTo: RECuRSo Ao AuTo DE InFRAÇÃo n° 0938
InDEFERIDo

PRoToColo: 07/40/0229 - Pl
InTERESSADo: ToRIno BAR E RESTAuRAnTE lTDA
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ASSunTo: RECuRSo Ao AuTo DE IMPoSIÇÃo DE MulTA n° 0911
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02853 - Pl
InTERESSADo: ToRIno BAR E RESTAuRAnTE lTDA
ASSunTo: lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo InICIAl
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02644 - Pl
InTERESSADo: SAnS FISIoTERAPÍA lTDA
ASSunTo: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02700 - Pl
InTERESSADo: uMBERTo RoDRIGuES DE AlMEIDA
ASSunTo: lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo InICIAl E ASSunÇÃo DE RESP. TÉCnICA 
DE uMBERTo RoDRIGuES DE AlMEIDA, CRM: 9412
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02873 - Pl
InTERESSADo: EnGEPol ConSTRuToRA
ASSunTo: RECuRSo Ao AuTo DE IMPoSIÇÃo DE MulTA n° 2491
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02746 - Pl
INTERESSADO: LATTARO ENGENHARIA LTDA
ASSunTo: RECuRSo Ao AuTo DE IMPoSIÇÃo DE MulTA n° 2493
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02825 - Pl
INTERESSADO: CRISTINA TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO SANCHES
ASSunTo: lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo InICIAl E ASSunÇÃo DE RESP. TÉCnICA 
DE CRISTINA TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO SANCHES, CRM: 27061
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02575 - Pl
InTERESSADo: FARloG loGISTICA EM MEDICAMEnToS lTDA
ASSunTo: RECuRSo Ao AuTo DE InFRAÇÃo n° 3026
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02674 - Pl
INTERESSADO: HOSPITAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN
ASSunTo: AlTERAÇÃo DE PRAZo DE EnTREGA DE lIVRoS DE PSICoTRÓPICoS DE 
MEnSAl PARA TRIMESTRAl
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02757 - Pl
InTERESSADo: SAIS E FloRA FARM DE MAnIPulAÇÃo lTDA - ME
ASSunTo: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02829 - Pl
InTERESSADo: DRoGARIA MERCADÃo lTDA - ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA DE ÉRIKA IGARASHI, CRF: 43798
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02710 - Pl
INTERESSADO: FARMA CIA HOMEOPATICA HAHNEMANN LTDA - EPP
ASSunTo: ASSunÇÃo DE Co-RESP. TÉCnICA DE lIAnY SAYuMI oSIKA, CRF: 43191
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02516 - Pl
InTERESSADo: CM PRoIDuToS FARMACEuTICoS lTDA
ASSunTo: ASSunÇÃo DE RESP. TÉCnICA DE AnIClER CARRIJo DoRIA, CRF: 41775
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02260 - Pl
InTERESSADo: CEnTRo RADIoloGICo CAMPInAS lTDA
ASSunTo: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo
DEFERIDo

PRoToColo: 07/40/02870 - Pl
InTERESSADo: MARIA TERESA BARBoSA FERREIRA
ASSunTo: RECuRSo AoS AuToS DE InFRAÇÃo n° 0200 E 0047
DEFERIDo PRAZo DE 30 DIAS

PRoToColo: 07/40/02801 - Pl
InTERESSADo: FERnAnDA CRISTInA MARQuES DI V. DuARTE
ASSunTo: REnoVAÇÃo DA lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo
DEFERIDo

ComUNICAdo
A Coordenadora da Vigilância em Saúde leste do município de Campinas vem através 
deste ComUNICAr que a empresa r.A. Carvalho – mE, CnPJ: 05/.885.021/0001-55 
sito à Rua Emílio Ribas n° 429 – Cambuí impossibilitou a esta Vigilância em Saúde 
leste de dar conhecimento diretamente do Auto de Imposição de Multa n° 0955 de 
11/09/2007, estando portanto o estabelecimento acima multado em R$ 5.440,22 (cinco 
mil quatrocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos). De acordo com o Decreto 
Municipal n° 10.186 de 15/06/1992 artigo 6° inciso IX parágrafo 1° e lei Estadual n° 
10.083/98 artigo 124 parágrafo único.

ALEssANdrA mÁrCIA VAZ dE LImA CHIstE sILVA
Coordenadora VISA-lESTE - CRFSP: 20511

CoordENAdorIA dIstrItAL dE sAÚdE NortE
VIGILÂNCIA sANItÁrIA

n° PRoToColo: 07/60/00666 Pn 
INtErEssAdo: J F PRoDuToS DE lIMPEZA DoMÉSTICA lTDA EPP
AssUNto: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo
dEFErIdo

n° PRoToColo: 07/60/01374 Pn 
INtErEssAdo: VAlEAnT FARMACÊuTICA Do BRASIl lTDA.
AssUNto: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo – FABRICAÇÃo DE 
MEDICAMENTOS  ALOPÁTICOS PARA USO HUMANO
dEFErIdo

n° PRoToColo: 07/60/01375 Pn 

INtErEssAdo: VAlEAnT FARMACÊuTICA Do BRASIl lTDA.
AssUNto: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo DE CoMÉRCIo 
ATACADISTA DE CoSMÉTICoS E PRoDuToS DE PERFuMARIA
DEFERIDo

n° PRoToColo: 06/60/02725 Pn 
INtErEssAdo: YAGo E GoMES lTDA
AssUNto: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo 
dEFErIdo

n° PRoToColo: 07/60/01379 Pn 
INtErEssAdo: E. C. CHRISTOFOLETTI LTDA EPP
AssUNto: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo
dEFErIdo

n° PRoToColo: 07/60/01490 Pn 
INtErEssAdo: SEST – SERVIÇo SoCIAl Do TRAnSPoRTE
AssUNto: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo/ClÍnICA MÉDICA
dEFErIdo

n° PRoToColo: 07/60/00930 Pn 
INtErEssAdo: SEST – SERVIÇo SoCIAl Do TRAnSPoRTE
AssUNto: REnoVAÇÃo DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo/ClÍnICA 
oDonTolÓGICA CoM RAIo X
dEFErIdo

n° PRoToColo: 07/60/01492 Pn 
INtErEssAdo: SEST – SERVIÇo SoCIAl Do TRAnSPoRTE
AssUNto: BAIXA DE RESPonSABIlIDADE TÉCnICA SuBSTITuTo DE VÂnIA 
REGInA MoREIRA TEIXEIRA DE SouZA, CRo/SP n° 1233
dEFErIdo

n° PRoToColo: 07/60/01489 Pn 
INtErEssAdo: SEST – SERVIÇo SoCIAl Do TRAnSPoRTE
AssUNto: ASSunÇÃo DE RESPonSABIlIDADE TÉCnICA SuBSTITuTo 01 CARolInA 
CARRIllo VIEIRA, CRo/SP n° 86197 E SuBSTITuTo 02 lEAnDRo DE FREITAS VIllA, 
CRo/SP n° 71628
dEFErIdo

n° PRoToColo: 07/60/01577 Pn DE 20/08/2007
INtErEssAdo: EXTRAT InDÚSTRIA, CoMÉRCIo E RECIClAGEM DE ÓlEoS lTDA
AssUNto: lAuDo DE AVAlIAÇÃo SAnITÁRIA
CNAE: 1932-2/00
INdEFErIdo – A ATIVIDADE É ISEnTA DE lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo ou 
CADASTRo DEFInITIVo JunTo A VIGIlÂnCIA À SAÚDE ConFoRME PoRTARIA CVS 
01/2007.

n° PRoToColo: 07/60/01584 Pn DE 21/08/2007
INtErEssAdo: ClAMEl – InDÚSTRIA E CoMÉRCIo DE PRoDuToS AlIMEnTÍCIoS 
lTDA
AssUNto: lAuDo DE AVAlIAÇÃo SAnITÁRIA
CNAE: 1589-0/99
INdEFErIdo – o PRoJETo nÃo PERMITE AVAlIAR FluXoS DE MATÉRIAS-PRIMAS, 
PRoDuToS PRonToS E CIRCulAÇÃo DE PESSoAS; DEPÓSITo DoS FunDoS 
nÃo ESPECIFICADo; ConSTATADA MAnIPulAÇÂo EM ÁREA DE EXPEDIÇÃo. 2. 
ConSTATADo ARMAZEnAMEnTo DE GlICoSE EM ÁREA ABERTA, CoM Sol, nA 
EnTRADA Do ESTABElECIMEnTo, PoR SE TRATAR DE PRoDuTo  uTIlIZADo nA 
ElABoRAÇÃo DE DoCES, SuGERE-SE DISPoR DE RESERVATÓRIo ADEQuADo 
SITUADO EM LOCAL ESTRATÉGICO NA ÁREA DE PRODUÇÃO. 3. SE HOUVER 
MAnIPulAÇÃo DE AlIMEnToS nA “EXPEDIÇÃo”, o QuE nÃo DEVE oCoRRER, oS 
SAnITÁRIoS DEVEM DISPoR DE AnTECÂMARAS EM SuAS EnTRADAS, VEDADo o 
MATERIAl “MADEIRA”, InCluSIVE BIoMBo InDICADo PRÓXIMo Ao REFEITÓRIo.

n° PRoToColo: 07/60/01598 Pn DE 22/08/2007
INtErEssAdo: CARLOS EDUARDO SALIM HADAD EPP
AssUNto: lAuDo DE AVAlIAÇÃo SAnITÁRIA
CnAE: 4721-1/01
dEFErIdo 

n° PRoToColo: 07/60/01294 Pn 
INtErEssAdo: PRÓ-ÁPICE oDonToloGIA ESPECIAlIZADA lTDA.
AssUNto: DESConTo DE 90% DA MulTA APlICADA ATRAVÉS DE AuTo DE 
IMPoSIÇÃo DE MulTA n° 0984
INdEFErIdo

n° PRoToColo: 07/60/01359 Pn 
INtErEssAdo: CoRPo BEllo ESTÉTICA E CoMÉRCIo DE CoSMÉTICo lTDA
AssUNto: SolICITAÇÃo DE PRAZo PARA CuMPRIMEnTo Do AuTo DE 
oCoRRÊnCIA n° 0574
dEFErIdo 60 (sEssENtA) dIAs A PArtIr dE 20/07/2007.

n° PRoToColo: 07/60/01412 Pn 
INtErEssAdo: CRISTInA nARDI AMARAl FABER
AssUNto: lICEnÇA DE FunCIonAMEnTo InICIAl E ASSunÇÃo DE 
RESPonSABIlIDADE TÉCnICA DE CRISTInA nARDI AMARAl FABER, CRM/SP n° 
106321-D.
dEFErIdo

n° PRoToColo: 07/60/01350 Pn DE 19/07/2007
INtErEssAdo: GAMACORP HOSPITALAR – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
ME
AssUNto: lAuDo DE AVAlIAÇÃo SAnITÁRIA
CnAE: 4644-3/01
INdEFErIdo – DEVIDo A FAlTA DE MEMoRIAl DE ATIVIDADES E InSuFICIÊnCIA  DE 
InFoRMAÇÕES no PRoJETo ARQuITETÔnICo, nÃo É PoSSÍVEl AVAlIAR o FluXo 
DE EnTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS, oS QuAIS DEVEM SER InDEPEnDEnTES. 
ÁREAS DE ESToQuE nÃo DEVEM SERVIR DE PASSAGEM E nÃo DEVE TER 
ABERTURA DIRETA PARA BANHEIROS. NÃO DEVE HAVER COPA NO FLUXO DE 
MEDICAMEnToS E MATERIAIS DE InTERESSE À SAÚDE. EQuIPAMEnToS, CoMo 
REFRIGERADoRES, DEVEM ESTAR PREVISToS, QuAnDo FoR o CASo, no PRoJETo 
ARQuITETÔnICo.

Campinas, 12 de setembro de 2007
CELI V. r. mUNHoZ

 Coordenadora Da Vigilância Sanitária norte
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rEsoLUÇÃo N.º 178/2007
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da lei Federal n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de 
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da lei Municipal n.º 7.721, 
de 15 de dezembro de 1993;
Considerando finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o disposto 
nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que 
dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
o Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
dEtErmINA
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos 
AIt’s lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 com imposição de penalidade 
processadas em 01/09//2007 a 04/09/2007 abaixo relacionados.
Ficam também notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas 
nesta Resolução, do início do prazo para, com base no parágrafo 4º do artigo 282 do 
Código de Trânsito Brasileiro, apresentar eventual recurso.
PuBlIQuE-SE E CuMPRA-SE.

GErsoN LUIs bIttENCoUrt
Secretário Municipal de Transportes

sIstEmA dE CoNtroLE dE AUtos dE INFrAÇÃo dE oUtros mUNICIPIos
NotIFICAÇÕEs dE ImPosIÇÃo dE PENALIdAdE ProCEssAdAs No PErIodo dE 01/09/2007 A 
04/09/2007
EnQuADRAMEnTo 518.50-DEIXAR o ConDuToR/PASSAGEIRo DE uSAR o CInTo DE SEGuRAnCA
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
ADV8284 E1-676192-05 AHO0146 E1-688101-75 AKS2540 E1-685832-45
BMu4567 E1-687884-05 BQZ4616 E1-676187-65 Buu0980 E1-689429-45
BuW2256 E1-687635-35 BVQ8369 E1-686333-05 CEn9640 E1-688299-75
CEV3101 E1-686426-45 CJD1155 E1-686488-05 CJY2052 E1-675145-95
CKG9996 E1-687655-15 ClY4907 E1-687103-05 CMl1450 E1-686564-05
CnB3257 E1-686850-05 CPM3146 E1-686155-85 CPu4876 E1-686239-45
CPZ8448 E1-684281-45 CSE8455 E1-687645-25 CXG7546 E1-686860-95
CZJ4344 E1-686645-35 CZZ8155 E1-687087-55 DBJ5034 E1-682521-45
DBX2567 E1-688004-95 DCY2449 E1-685325-35 DDJ1571 E1-688006-05
DDP2149 E1-688300-85 DEE4571 E1-687644-15 DEF7055 E1-687869-65
DFR7312 E1-676193-15 DHT1657 E1-688005-05 DIE5490 E1-686079-95
DIH0766 E1-687951-05 DKO1291 E1-687359-25 DQC1432 E1-687083-15
DQD2796 E1-686152-55 DQD8504 E1-685839-05 DQY0613 E1-688107-25
DRE4955 E1-685759-85 DSW0829 E1-686347-25 DTP3666 E1-680845-05
DXA5115 E1-672911-85 DXW4958 E1-683147-35 JEQ9375 E1-688142-45
JMM5700 E1-686153-65 MMn4268 E1-685818-15

EnQuADRAMEnTo 519.30-TRAnSP CRIAnCA VEIC AuToMoToR S/oBS.noRMAS SEGuR.
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
BVn6364 E1-687413-15

EnQuADRAMEnTo 545.21-ESTACIonAR no PASSEIo/CAlCADA
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
BnR4400 E1-687980-75 BYF2787 E1-676792-65 BZn9288 E1-682548-95
CFX0919 E1-686696-05 CIn0991 E1-677638-55 CMF3674 E1-687978-55
CMH1459 E1-687026-05 DEW5248 E1-687493-45 DHY4848 E1-688003-85
DLX6325 E1-688019-25 DSH1783 E1-688022-55 DUT1397 E1-681625-05
JPD5654 E1-688112-75

EnQuADRAMEnTo 545.22-ESTACIonAR SoBRE FAIXA DE PEDESTRES
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
CTn4079 E1-686501-25

EnQuADRAMEnTo 546.00-ESTACIonAR DIAnTE GuIA REBAIXADA EnTRADA/SAIDA VEICuloS
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
CDu7738 E1-678843-05 CPE7998 E1-686728-95 DIJ4413 E1-688727-65

EnQuADRAMEnTo 548.70-ESTACIonAR Ao lADo DE ouTRo VEICulo (FIlA DuPlA)
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
CDD9678 E1-689278-75 GQY4646 E1-683877-75

EnQuADRAMEnTo 550.90-ESTACIonAR JunTo PonTo EMB/DESEMB TRAnSPoRTE ColETIVo
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
AJP8279 E1-686259-25 FBH7070 E1-685367-15

EnQuADRAMEnTo 554.10-ESTACIonAR EM DESACoRDo CoM A REGulAMEnTACAo - R6B
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
BJA0636 E1-687388-95 BMu9539 E1-688133-65 BnY2947 E1-686405-55
BNY4080 E1-686162-45 BPC1344 E1-687777-25 BPH1911 E1-687808-05
BuG8024 E1-685222-05 BuY1543 E1-687482-45 BZC9403 E1-687335-05
BZQ0024 E1-688132-55 BZS4295 E1-687096-35 CBK5244 E1-684510-25
CBP7977 E1-688536-25 CBW1027 E1-685721-35 CDu6696 E1-688160-05
CFE2844 E1-685736-75 CKD0730 E1-686648-65 CMB0946 E1-686666-25
CnD3444 E1-687867-45 CnQ8316 E1-685824-75 CoA1998 E1-687782-75
CPS0027 E1-687497-85 CPS5289 E1-687802-55 CQB7425 E1-684672-05
CQB7579 E1-677149-05 CQR0183 E1-687331-75 CTG7617 E1-688010-45
CVR6264 E1-687804-75 CVS9448 E1-686963-25 CWn3606 E1-677512-05
CWP4877 E1-685712-55 CXI8189 E1-680071-75 CXT3798 E1-687385-65
CZG6928 E1-688145-75 CZn3394 E1-687091-95 CZP9513 E1-686169-05
CZW2901 E1-686844-45 DAS4653 E1-676190-95 DCB7020 E1-682297-05
DCG0790 E1-677514-25 DCJ9439 E1-686264-75 DDo3608 E1-686663-05
DEX8002 E1-687366-95 DEY5235 E1-687860-85 DGn1859 E1-686618-95
DGW2376 E1-687336-15 DGW8824 E1-684670-85 DHF2379 E1-684675-25
DHR9539 E1-688987-25 DHS8646 E1-685702-65 DJD5664 E1-687788-25
DJD5664 E1-687038-05 DKD6461 E1-687730-05 DKE0884 E1-688172-15
DKE9761 E1-687784-95 DKR7957 E1-685711-45 DKW2390 E1-687787-15
DLE3485 E1-688013-75 DMD0217 E1-688167-75 DMH8814 E1-687479-15
DMJ0493 E1-686833-45 DnB2721 E1-686534-25 DnE7347 E1-687785-05
DnM9300 E1-688152-35 DoF3401 E1-686535-35 Doo2678 E1-686609-05
DQC0503 E1-685224-15 DQC1574 E1-687862-05 DQP9300 E1-687098-55
DQS9908 E1-687494-55 DSH0261 E1-688127-05 DSY4230 E1-687095-25
DTJ3288 E1-686267-05 DTJ4255 E1-686670-65 DTW4318 E1-687861-95
DuT0136 E1-687369-15 DuT1876 E1-686659-65 DVC3062 E1-687807-05
DXA4191 E1-688279-95 DXA7834 E1-687363-65 GQC5825 E1-686637-65
GQD9899 E1-686615-65 GQZ6868 E1-687451-65 GuK7059 E1-685979-85
GVG4585 E1-686640-95 GYJ5473 E1-686898-35 GZF8246 E1-676188-75
HOZ3258 E1-687166-75 JJC1218 E1-687526-45 JNR0410 E1-685213-15
KGJ4611 E1-685717-05 KOH2999 E1-682524-75 KRJ9177 E1-686644-25
lYu2090 E1-686885-15 MuE5696 E1-686620-05

ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO - R6A
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
AMI9264 E1-687420-85 BFW9770 E1-686046-95 BGM5547 E1-682449-95
BIM2975 E1-686834-55 BKG3439 E1-686276-85 BMJ6840 E1-686203-15

BTG8500 E1-687637-55 BuD0159 E1-686688-25 BuR2185 E1-687229-45
CAn4562 E1-661325-55 CBW4734 E1-687630-95 CCW1088 E1-683473-05
CDu6889 E1-685854-45 CIX1126 E1-687632-05 CnS2706 E1-681423-65
CnS8825 E1-688851-95 CPP7748 E1-687001-75 CPu4876 E1-687629-85
CPX3694 E1-681417-05 CQB9089 E1-686216-35 CQn0018 E1-685324-25
CVn4888 E1-687004-05 CWC5538 E1-687183-25 CWD2351 E1-686837-85
CWn8685 E1-686201-05 CXC5163 E1-682102-35 CYM1454 E1-687047-95
DAX7990 E1-682114-45 DBJ4265 E1-684818-25 DCK5259 E1-686511-15
DCW2894 E1-686538-65 DEX5004 E1-688532-95 DHF5277 E1-686981-95
DHR9693 E1-686840-05 DHR9693 E1-688474-65 DHX9284 E1-686988-55
DMu1344 E1-685715-85 DnM9300 E1-686211-95 DnW6357 E1-680573-35
DNZ7829 E1-686142-65 DOH7462 E1-686838-95 DOI9294 E1-686512-25
DoT9989 E1-686279-05 DQS0627 E1-686277-95 DSM2203 E1-686280-15
DTJ4365 E1-682106-75 DuT0136 E1-687636-45 DuT0433 E1-686204-25
DXJ8740 E1-686839-05 EJD1000 E1-685909-45 GKu6769 E1-682545-65
GoM4108 E1-687576-05 GRJ9774 E1-687382-35 JnD4319 E1-682109-05
JPB3648 E1-687391-15 KKV4837 E1-687230-55

ENQUADRAMENTO 556.80-ESTACIONAR EM LOCAL/HORA C/SINALIZ PROIBIDO PARADA/ESTAC
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
DSQ7060 E1-686223-05

EnQuADRAMEnTo 559.20-PARAR AFASTADo DA GuIA A MAIS DE 1M
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
CZZ4188 E1-680245-55

EnQuADRAMEnTo 562.21-PARAR no PASSEIo
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
CHN1511 E1-686976-45

EnQuADRAMEnTo 562.22-PARAR SoBRE A FAIXA DE PEDESTRE
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
BKP1105 E1-686273-55

ENQUADRAMENTO 566.50-PARAR EM LOCAL/HORA PROIBIDO PELA SINALIZACAO - R6C
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
BnY7777 E1-686217-45 BTR9274 E1-660165-05 ECG1144 E1-660164-05

EnQuADRAMEnTo 567.30-PARAR SoBRE FX PEDESTRE MuDAnCA SEMAFoRo ElETRonICo
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
AFX9428 G1-669482-00 AJZ5965 G1-671274-00 AMJ1881 G1-671142-00
AnT3378 G1-670874-60 AuD6336 G1-669347-80 BGG8578 G1-670023-20
BHH4053 G1-669731-70 BHL5030 G1-669196-00 BIE2195 G1-669467-70
BIF2704 G1-669104-70 BIP6259 G1-670103-50 BMT8417 G1-670914-20
BoD1084 G1-668770-30 BoP5388 G1-669689-90 BoQ6679 G1-670025-40
BPu4826 G1-668914-40 BPW5811 G1-672219-90 BQV8567 G1-668832-00
BTA9278 G1-669107-00 BuT7728 G1-669203-70 BVu9654 G1-670107-90
BWE3315 G1-671385-00 BXH3835 G1-671593-00 BYO3788 G1-669241-10
BZJ4593 G1-672127-50 BZP7089 G1-669296-10 BZV1469 G1-669129-00
CAH6435 G1-670134-30 CBD7930 G1-670604-00 CDW8908 G1-671096-80
CEP3685 G1-669481-00 CFE3843 G1-670021-00 CFH6454 G1-670136-50
CGB6061 G1-670757-00 CHQ3219 G1-669479-80 CJD0488 G1-671136-40
CJD7282 G1-669080-50 CKC1996 G1-671338-80 COH8575 G1-669070-60
CPG8940 G1-669437-00 CPG9074 G1-669111-30 CPP3428 G1-670992-30
CPu3189 G1-672210-00 CPu7266 G1-671346-50 CPZ8950 G1-671145-20
CQo7484 G1-669693-20 CRn3562 G1-669079-40 CSQ9468 G1-669229-00
CST7205 G1-669192-70 CVR1502 G1-671053-90 CWG3099 G1-671339-90
CWX0640 G1-670128-80 CXC3909 G1-669319-20 CXD1471 G1-669195-00
CXD9920 G1-671381-70 CXG4014 G1-669109-10 CYC5021 G1-669427-00
CYC9063 G1-670999-00 CYJ0461 G1-669309-30 CYJ1768 G1-671589-60
CYY3437 G1-669448-00 CZJ3776 G1-671105-60 CZV6096 G1-671150-70
DAR7183 G1-671176-00 DAX4870 G1-669232-30 DAZ2286 G1-672262-80
DBV8974 G1-669586-50 DBY3284 G1-672212-20 DCo8194 G1-671321-20
DDJ7357 G1-671394-90 DDY4053 G1-670106-80 DEB7177 G1-671222-20
DFI9466 G1-671027-50 DGD9324 G1-671234-30 DHQ6363 G1-669298-30
DHT0155 G1-672307-90 DHT0516 G1-668968-30 DHU7283 G1-669324-70
DHW2173 G1-671260-70 DIU0555 G1-668980-40 DIU1406 G1-671384-00
DKA6342 G1-671018-70 DKB0380 G1-669686-60 DKD5267 G1-671024-20
DlJ3000 G1-669719-60 DMA1111 G1-669534-80 DMD3998 G1-672213-30
DMo2397 G1-669541-40 DMo9445 G1-672118-70 DMP7546 G1-671374-00
DMQ1811 G1-671586-30 DMY6501 G1-672312-30 DnB9551 G1-671019-80
DnQ8429 G1-669105-80 Dnu6624 G1-669590-90 DPB4105 G1-671149-60
DPP1864 G1-670891-10 DQC1723 G1-669222-40 DQC4017 G1-670135-40
DQD2422 G1-671051-70 DQI0030 G1-671180-40 DQI5602 G1-668915-50
DQP4965 G1-670945-00 DQS6505 G1-669311-50 DQS7191 G1-671254-10
DQW6034 G1-670101-30 DQY7260 G1-669060-70 DRD0142 G1-670942-80
DSE3937 G1-671590-70 DSH0376 G1-671269-50 DSI1225 G1-669438-00
DSK6321 G1-669722-90 DSM1536 G1-670592-00 DSS5794 G1-669585-40
DSu7445 G1-669081-60 DTP3181 G1-671356-40 DTP7982 G1-671266-20
DTP8166 G1-671259-60 DuT1509 G1-671428-00 DWT8540 G1-669605-20
DXB7889 G1-669710-80 DXE3987 G1-671188-10 DXE8132 G1-669592-00
DXX9101 G1-668934-20 DYE3146 G1-669190-50 EAZ3535 G1-669313-70
GCC2323 G1-671221-10 GCJ2002 G1-671106-70 GYA9722 G1-672265-00
HCL0684 G1-670593-00 HCV7688 G1-670104-60 JKW1411 G1-669237-80
KTI0615 G1-671475-20 MVl7150 G1-669738-30

EnQuADRAMEnTo 570.30-TRAnSITAR FoRA DA FAIXA REGulAMEnTADA PElA SInAlIZACAo
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
DJQ7924 E1-687077-65 DJR9561 E1-686404-45 DMD1760 E1-685965-55
DSY6606 E1-685966-65 DXG6329 E1-688480-15

EnQuADRAMEnTo 573.80-TRAnSITAR ConTRAMAo DIRECAo VIAS C/SInAl.REG.SEnT.unICo CIRC
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
CJM7167 E1-676781-65 CVZ3279 E1-687789-35 DHI3145 E1-687411-05
DoF3977 E1-688529-65 DQT1410 E1-668221-45 DuT1269 E1-687378-05

EnQuADRAMEnTo 581.91-TRAnSITAR EM CAlCADAS, PASSEIoS E PASSARElAS
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
DHD4941 E1-688014-85

EnQuADRAMEnTo 581.93-TRAnSITAR EM AJARDInAMEnToS, GRAMADoS E JARDInS PuBlICoS
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
DJK4199 E1-686978-65

ENQUADRAMENTO 582.70-TRANSITAR EM MARCHA A RE SALVO PEQUENAS MANOBRAS
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
DMH5285 E1-687380-15

EnQuADRAMEnTo 604.11-EXECuTAR ConVERSAo A DIREITA EM loCAl PRoIBIDo
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
BGY2103 E1-686374-75 CZZ9717 E1-686372-55

EnQuADRAMEnTo 604.12-EXECuTAR ConVERSAo A ESQuERDA EM loCAl PRoIBIDo
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
BSC4369 E1-683474-05 BuT1551 E1-686795-05 Buu3040 E1-680569-05
CBZ3948 E1-686471-55 CGH6019 E1-683520-25 CPY0951 E1-687084-25
CWQ0701 E1-687313-05 DAu4476 E1-683997-65 DGW2718 E1-690813-25
DKn1048 E1-685218-65 DMo6197 E1-683145-15 DoF4620 E1-686542-05
DRL7695 E1-686506-75 DSW3368 E1-686793-85 DTH8878 E1-685764-25
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DuC0558 E1-686794-95

ENQUADRAMENTO 605.01-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - FOTO
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
ADI2731 G1-671582-00 AHE8787 G1-671003-30 AMQ0354 G1-669269-70
BGF6089 G1-668943-00 BHE4253 G1-671365-20 BIE3469 G1-669527-10
BJK7376 G1-671076-00 BPF2517 G1-670882-30 BPu2757 G1-669578-80
BPu3625 G1-669732-80 BPV1808 G1-670752-50 BQD7548 G1-669276-30
BQQ0027 G1-669468-80 BTQ0624 G1-671683-10 BuF2599 G1-669368-70
BuG7686 G1-669141-00 BuZ1997 G1-671501-60 BVM8706 G1-669682-20
BVQ0269 G1-672054-90 BWl7626 G1-670661-20 BXn0529 G1-669122-30
CDu4747 G1-669114-60 CDW5286 G1-669253-20 CDY4030 G1-668855-00
CEW3843 G1-669975-90 CFQ1888 G1-668947-40 CGP7057 G1-669085-00
CHM3643 G1-669429-20 CJD7282 G1-670038-60 CJD9499 G1-668885-80
CKE5148 G1-671461-00 CKX5135 G1-671032-00 ClB9363 G1-669268-60
CMu6650 G1-669518-30 CMW0263 G1-669675-60 CMX8830 G1-669459-00
CnQ1522 G1-668960-60 CoA9821 G1-670748-10 CoD9383 G1-669452-30
COH2589 G1-669707-50 CPI8645 G1-669100-30 CPI8645 G1-672139-60
CPS3885 G1-668941-90 CQB8967 G1-669341-20 CQP0040 G1-671853-60
CSo7715 G1-668972-70 CTo7422 G1-668911-10 CTP6399 G1-671498-30
CTu9509 G1-669191-60 CVZ7784 G1-669128-90 CWn4471 G1-669316-00
CXI8509 G1-670747-00 CXQ4755 G1-669504-00 CYZ2130 G1-669290-60
DBn1807 G1-671576-40 DBW0332 G1-671109-00 DBY6738 G1-669234-50
DBY6738 G1-669366-50 DDG5585 G1-669264-20 DDJ1544 G1-669708-60
DDu0968 G1-669067-30 DDX2624 G1-670842-70 DED6055 G1-669698-70
DEV1807 G1-668872-60 DFK4534 G1-671183-70 DFZ1035 G1-669327-00
DGD1710 G1-670584-20 DGI3988 G1-669336-80 DHP5420 G1-671272-80
DHT1345 G1-668808-80 DHW4668 G1-671465-30 DHY5699 G1-672106-60
DIS1116 G1-669542-50 DJD2152 G1-672364-00 DKA8934 G1-669084-90
DKQ5239 G1-671329-00 DnZ8342 G1-668976-00 Doo0463 G1-672244-10
DQW1129 G1-669246-60 DRJ5938 G1-669252-10 DRJ8300 G1-670949-40
DRo7725 G1-671083-60 DSE6965 G1-670162-90 DSn8931 G1-669423-70
DTB0691 G1-669259-80 DTW1926 G1-669685-50 DVB2693 G1-669112-40
DVB5435 G1-669460-00 DVl3158 G1-669736-10 DYC9679 G1-669701-00
DYF8727 G1-672120-90 GAl0707 G1-669533-70 GER4343 G1-669505-10
Goo9259 G1-669449-00 GPQ7235 G1-670666-70 GRn6000 G1-671309-10
HCG5838 G1-669695-40 HDJ9555 G1-670943-90 KDT3677 G1-672202-30

ENQUADRAMENTO 605.02-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
BQG8576 E1-683225-45 BRK1740 E1-688157-85 BWG2503 E1-688104-05
Cnu3382 E1-686665-15 CoZ8387 E1-687665-05 CQo9531 E1-686962-15
DAH7306 E1-683394-85 DGO1527 E1-687176-65 DGZ7107 E1-687790-45
DHH4165 E1-687885-05 DJQ5761 E1-687178-85 DKQ5274 E1-685770-85
DlE3927 E1-685374-85 DSo2290 E1-687778-35 DSu7772 E1-686428-65
DTH6289 E1-686248-25 DTJ4909 E1-686482-55 DUH1350 E1-687186-55

EnQuADRAMEnTo 703.01-ConD MoTo/MoTon./CICloM./SEM CAPACETE E/ou oCuloS SEGuRAnCA
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
CZR2117 E1-689179-75

EnQuADRAMEnTo 704.81-ConD MoTo/MoTonETA/CICloMoToR C/PASS SEM uSAR CAPACETE
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
DXJ6582 E1-687603-45

EnQuADRAMEnTo 709.90-ConD MoToCIClETA/MoTonETA/CICloMoToR S/SEGuRAR GuIDoM
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
DlX6097 E1-687417-55

EnQuADRAMEnTo 736.62-DIRIGIR VEICulo uTIlIZAnDo-SE DE TElEFonE CElulAR
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
AKu7866 E1-683222-15 AlT8675 E1-685240-65 BoS6833 E1-687102-95
BQH8785 E1-688131-45 BQH9104 E1-686238-35 BQQ2241 E1-686361-55
BUR2326 E1-687105-15 BWH4364 E1-686427-55 BXM9046 E1-690535-05
BZY1698 E1-688173-25 CAB1413 E1-672876-65 CBo0890 E1-685961-15
CEY5274 E1-680688-85 CGH7707 E1-686336-25 CHN4777 E1-687481-35
CHU1078 E1-686221-85 CHV2002 E1-687711-25 CJY8680 E1-677148-05
CKF3099 E1-680685-55 ClM8650 E1-686200-95 CnI4899 E1-686870-85
CPB1547 E1-687727-75 CPE9497 E1-684817-15 CPu8569 E1-687801-45
CQK6309 E1-687527-55 CVB4418 E1-685766-45 CWn5142 E1-688174-35
CZD5097 E1-687793-75 CZE5888 E1-686695-95 DBl7657 E1-655405-35
DBP0781 E1-687432-95 DBW9181 E1-686632-15 DCQ3250 E1-687357-05
DDn8308 E1-686477-05 DDQ2270 E1-685773-05 DED6605 E1-688052-25
DFZ9763 E1-686657-45 DGI1825 E1-686693-75 DHK8909 E1-682648-05
DHP1606 E1-675450-65 DHY0036 E1-685041-55 DIL7651 E1-686219-65
DIu6711 E1-686862-05 DIX4484 E1-686307-65 DKE0425 E1-676305-35
DKY6835 E1-686409-95 DKZ9701 E1-688850-85 DMH0425 E1-668222-55
DMJ0367 E1-685757-65 DMM8291 E1-686487-05 DMu7346 E1-687433-05
DMY9264 E1-686365-95 DnK0800 E1-682649-05 Dol2384 E1-685958-95
DPC7015 E1-686569-45 DPK0027 E1-687399-95 DQD0086 E1-686198-75
DQE6631 E1-687747-55 DQl1181 E1-686789-45 DQl6687 E1-688144-65
DQP7605 E1-686272-45 DQP7917 E1-688985-05 DQS6389 E1-688126-05
DQS7503 E1-685747-75 DQW6649 E1-688156-75 DRo1819 E1-690927-65
DRO8794 E1-687304-25 DSH1765 E1-687188-75 DSQ6297 E1-685775-25
DSQ6863 E1-687855-35 DSQ7170 E1-683995-45 DSQ7246 E1-687652-95
DSu6975 E1-610739-85 DSX8266 E1-686856-55 DSY2604 E1-683356-35
DSY2633 E1-677455-95 DSY6322 E1-687028-15 DSY6498 E1-688149-05
DTT4773 E1-683396-05 DuG7840 E1-684301-25 DuQ1509 E1-687857-55
DuS8070 E1-686957-75 DuT1076 E1-682444-45 DuT9021 E1-686986-35
DVn6827 E1-686634-35 DYA2453 E1-686573-85 GYo8580 E1-685036-05
IKK5656 E1-691427-05 Jon2896 E1-686411-05 KYJ0037 E1-686954-45

EnQuADRAMEnTo 745.50-TRAnSITAR EM ATE 20% ACIMA DA VEloCIDADE PERMITIDA
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AKG2098 G1-670986-80 AlF1902 G1-670292-70 AlR0277 G1-670407-10
AMl6360 G1-672476-20 ASB1234 G1-672602-70 AYo3333 G1-670793-20
BBB7747 G1-670375-20 BGB8570 G1-671989-00 BIE0308 G1-670488-50
BIY0100 G1-671931-70 BJR2579 G1-670347-70 BKS6008 G1-672006-50
BlA2139 G1-669760-30 BMT1238 G1-669753-70 BoG2762 G1-669637-10
BoG4285 G1-670850-40 BoP9661 G1-668766-00 BoQ3982 G1-669763-60
BoW6416 G1-668794-50 BPB3279 G1-669878-00 BQD7548 G1-669754-80
BQD7548 G1-669643-70 BQD7548 G1-672448-70 BQG4418 G1-669858-20
BQn7074 G1-670783-30 BQZ5088 G1-669885-70 BRB1220 G1-669156-40
BRI4545 G1-669405-00 BSQ4236 G1-669847-20 BSS3558 G1-672470-70
BuJ9820 G1-669413-80 BuT2317 G1-672590-60 BuW9234 G1-670481-90
BVD2970 G1-669028-80 BXo8861 G1-672014-20 BXo9612 G1-668902-30
BXT3161 G1-670468-70 BZD2624 G1-671995-50 BZD5443 G1-670628-20
BZH2779 G1-670242-10 BZJ6580 G1-671960-30 CAE5285 G1-669795-50
CBZ3433 G1-670457-70 CBZ4330 G1-671959-20 CCV8176 G1-668879-20
CDW4666 G1-668830-80 CEC0156 G1-672011-00 CEG7177 G1-672399-20
CEJ3454 G1-672553-20 CEV3807 G1-672626-90 CEV5588 G1-668898-00
CEV8689 G1-671938-30 CFA8676 G1-672557-60 CFS3944 G1-670406-00
CGA1376 G1-670781-10 CGM3928 G1-670726-10 CGn5657 G1-671226-60
CGR2201 G1-669860-40 CGu6259 G1-672526-80 CGu9695 G1-670534-70
CHD7347 G1-672548-80 CHJ1814 G1-670345-50 CHV7000 G1-669662-40
CHW1032 G1-671922-90 CIL2223 G1-671973-50 CIZ0884 G1-669008-00
CIZ8365 G1-672429-00 CJC8746 G1-670381-80 CJD5229 G1-672419-00
CJJ8001 G1-670449-00 CJR0062 G1-672566-40 CKT2276 G1-669828-50
CKV4930 G1-672630-20 CKY8678 G1-668890-20 CKZ0435 G1-670316-90

Clo0725 G1-669185-00 CMo8253 G1-670692-00 CMX8830 G1-672544-40
CnQ6527 G1-671760-10 CnS8493 G1-672547-70 CnV9577 G1-670686-50
CnY5219 G1-670371-90 CoA8378 G1-672551-00 CoT2573 G1-671762-30
CoW0476 G1-670856-00 CoX0427 G1-670705-20 CPD0753 G1-672562-00
CPP7748 G1-671612-70 CQT3831 G1-672013-10 CRn3336 G1-669673-40
CRo4041 G1-669839-50 CRX4039 G1-672592-80 CSC1904 G1-669038-70
CSD1006 G1-672486-10 CSE7907 G1-669393-00 CSS3555 G1-671810-70
CTo7940 G1-670784-40 CTP8738 G1-672458-60 CVD9633 G1-668743-90
CVE8535 G1-670448-90 CVK2383 G1-669918-70 CVK7342 G1-672516-90
CVP3880 G1-670500-60 CVS0205 G1-668756-00 CVV1031 G1-670501-70
CVW3620 G1-671348-70 CXA5975 G1-669789-00 CXD5747 G1-670288-30
CXI6299 G1-672531-20 CXQ0233 G1-670301-50 CXT9601 G1-670527-00
CXY1490 G1-671978-00 CYI0575 G1-672500-40 CYI0575 G1-672581-80
CYI6866 G1-670463-20 CYJ1163 G1-672606-00 CYJ1163 G1-670266-30
CYK3566 G1-669794-40 CYo6210 G1-669639-30 CYQ5546 G1-670284-00
CYR2552 G1-669863-70 CYZ2033 G1-669891-20 CZD6815 G1-669910-00
CZI7655 G1-672582-90 CZJ2989 G1-669826-30 CZJ6969 G1-671761-20
CZV0399 G1-670530-30 DAI8174 G1-670390-60 DAV6151 G1-668903-40
DAX1474 G1-670268-50 DBC8082 G1-670466-50 DBK9585 G1-669811-00
DBn3510 G1-670248-70 DBo6645 G1-669766-90 DBT6170 G1-669175-10
DBW5977 G1-672573-00 DBW6595 G1-669394-00 DCG9252 G1-669827-40
DCK5497 G1-669870-30 DCK5628 G1-669419-30 DCK7734 G1-672543-30
DCo2584 G1-670524-80 DCQ6884 G1-669759-20 DCZ3255 G1-669881-30
DCZ6692 G1-670273-00 DDB5149 G1-669645-90 DDC5146 G1-671608-30
DDD8648 G1-670639-20 DDE6066 G1-669024-40 DDG8013 G1-669791-10
DDK1183 G1-668861-60 DDl2410 G1-671611-60 DDl2433 G1-669889-00
DDM7235 G1-669797-70 DDn1405 G1-670599-60 DDn2751 G1-670636-00
DDQ1900 G1-668863-80 DDu8056 G1-668850-60 DDV5834 G1-669029-90
DED3014 G1-669020-00 DED4467 G1-670521-50 DEE8994 G1-669773-50
DES2920 G1-670467-60 DES7564 G1-671769-00 DEV8899 G1-669380-80
DEY6370 G1-672009-80 DFE0088 G1-671607-20 DFE5901 G1-672416-80
DFH6741 G1-669400-60 DFK8468 G1-669651-40 DFK8783 G1-671971-30
DFM8385 G1-668854-00 DFn6993 G1-669153-10 DFn7917 G1-669830-70
DFo2811 G1-668910-00 DFP3497 G1-672496-00 DFu3805 G1-670563-30
DFW4265 G1-669636-00 DFZ6900 G1-670391-70 DGC4371 G1-670396-10
DGD6934 G1-670384-00 DGI4542 G1-671994-40 DGo4135 G1-669793-30
DGS5210 G1-669032-10 DGW5520 G1-669747-10 DGX0297 G1-669006-80
DGX6973 G1-669908-80 DGZ1145 G1-670437-90 DHF3700 G1-671609-40
DHH2528 G1-672546-60 DHM3298 G1-669171-80 DHP0747 G1-670645-80
DHR5108 G1-672534-50 DHR5852 G1-672494-90 DHR7120 G1-669882-40
DHU5851 G1-668865-00 DID4735 G1-670434-60 DIK3349 G1-672542-20
DIl2465 G1-672454-20 DIQ0026 G1-669161-90 DIR0436 G1-668817-60
DIu0058 G1-670776-70 DIu7922 G1-670378-50 DIV6764 G1-669169-60
DIX5926 G1-672478-40 DJA9335 G1-670413-70 DJE4416 G1-669180-60
DJE4416 G1-668837-40 DJE4416 G1-671962-50 DJF0898 G1-669786-70
DJI1874 G1-671811-80 DJK4275 G1-672381-60 DJo1026 G1-669030-00
DJP4271 G1-672593-90 DJQ5768 G1-670239-90 DJQ8742 G1-671939-40
DKA9342 G1-669036-50 DKA9745 G1-670465-40 DKD1482 G1-669420-40
DKD5770 G1-668749-40 DKD8821 G1-669418-20 DKG5352 G1-671813-00
DKQ4738 G1-671955-90 DKT8761 G1-670601-80 DKX2506 G1-669644-80
DKY8825 G1-672515-80 DlC8086 G1-669404-00 DMA9248 G1-669631-60
DMC4362 G1-669152-00 DMC9696 G1-669383-00 DMD0091 G1-669751-50
DMD3732 G1-671926-20 DMD6810 G1-669915-40 DME0183 G1-672378-30
DME3792 G1-670512-70 DME6816 G1-672403-60 DMF4005 G1-670271-80
DMn2514 G1-671921-80 DMo3328 G1-670722-80 DMQ8628 G1-670778-90
DMR3673 G1-668876-00 DMT5575 G1-669015-60 DMu2019 G1-672409-10
DMu3672 G1-672437-70 DMu4932 G1-672493-80 DMu5291 G1-670244-30
DMu6479 G1-672621-40 DMY2378 G1-672007-60 DMZ3059 G1-671812-90
DnB9496 G1-670612-80 DnE0790 G1-670432-40 DnE1881 G1-670414-80
DnE5287 G1-671953-70 DnQ3475 G1-672502-60 DnQ7595 G1-669856-00
DnR4173 G1-670777-80 Dnu4757 G1-672615-90 DnW6357 G1-670318-00
DoF4725 G1-670649-10 Don0415 G1-669758-10 Doo1880 G1-670855-90
DoR7217 G1-672491-60 DoT8300 G1-672420-10 DPA9827 G1-669027-70
DPG4835 G1-671981-20 DPQ6922 G1-669157-50 DPS2361 G1-669159-70
DPW9946 G1-671709-50 DPX4712 G1-672472-90 DQD1109 G1-668897-90
DQD2327 G1-670615-00 DQD7727 G1-670648-00 DQD8342 G1-668887-00
DQD8974 G1-670422-50 DQD8974 G1-670496-20 DQl1181 G1-672395-90
DQl8253 G1-671229-90 DQM3134 G1-672489-40 DQP8322 G1-672441-00
DQW3069 G1-670393-90 DQW7674 G1-668908-90 DQW7965 G1-672545-50
DQW7965 G1-672600-50 DQZ0159 G1-670395-00 DQZ5969 G1-672010-90
DRB0611 G1-670504-00 DRG2314 G1-669787-80 DRI7998 G1-668761-50
DRJ3558 G1-672569-70 DRQ5052 G1-672488-30 DRQ9890 G1-669005-70
DRu8143 G1-670727-20 DRW3160 G1-669635-00 DRZ0864 G1-670773-40
DSE4296 G1-670779-00 DSG4377 G1-670397-20 DSG7858 G1-668895-70
DSH0994 G1-670243-20 DSI4792 G1-670302-60 DSJ3773 G1-670394-00
DSK4739 G1-670267-40 DSK8385 G1-669796-60 DSo1370 G1-669151-00
DSo4669 G1-672552-10 DSQ6639 G1-669026-60 DSR4694 G1-669003-50
DST0158 G1-668905-60 DSW4344 G1-669666-80 DSY1093 G1-669401-70
DTP3889 G1-672574-10 DTR1911 G1-670332-30 DTW3447 G1-671858-00
DTW4425 G1-672536-70 DTY6346 G1-670399-40 DTZ4274 G1-670377-40
DTZ9692 G1-668896-80 DuB9246 G1-668888-00 DuC3844 G1-672027-40
DuD9892 G1-669897-80 DuF1184 G1-672487-20 DuI7031 G1-671770-00
Dun2214 G1-670398-30 Dun2752 G1-671993-30 DuS6775 G1-670447-80
DuT1032 G1-670277-30 DuT1263 G1-670240-00 DuT1669 G1-669397-30
DuT1769 G1-670392-80 DuT1999 G1-669770-20 DuT5117 G1-669914-30
Duu1525 G1-668802-20 DVA1402 G1-671883-30 DVA5307 G1-672022-00
DVB4990 G1-669810-90 DVB7883 G1-672393-70 DVK6340 G1-668871-50
DVY7719 G1-670585-30 DXA1947 G1-672383-80 DXA2340 G1-670387-30
DXD1322 G1-669384-10 DXD1812 G1-671999-90 DXF7014 G1-671914-10
DXG5861 G1-670497-30 DXG7105 G1-670269-60 DXJ8344 G1-668783-50
DXS1662 G1-670683-20 DXS5599 G1-669801-00 DXX9227 G1-670518-20
DXY3790 G1-670507-20 DXZ4940 G1-672568-60 DYB9794 G1-670428-00
DYC7242 G1-669022-20 DYC7694 G1-670713-00 DYD4042 G1-669167-40
DYG1773 G1-672576-30 DYH3584 G1-669762-50 DYI6649 G1-668852-80
DYV6268 G1-670789-90 EAB0312 G1-672453-10 ECo7495 G1-670367-50
EGQ6565 G1-670503-90 ESZ0022 G1-670469-80 FFR2004 G1-669148-70
FIF0005 G1-672485-00 FPT1000 G1-670729-40 FWF4949 G1-670586-40
GIS0070 G1-670528-10 GRI3398 G1-671477-40 GUH5481 G1-672498-20
GXF2096 G1-672398-10 GXu5384 G1-672431-10 GYQ7474 G1-672524-60
GZN3893 G1-669170-70 HCV7074 G1-668779-10 HEA7283 G1-670472-00
HEW7745 G1-670291-60 HVV2916 G1-670423-60 HVV2916 G1-670531-40
ICY9452 G1-669843-90 JKT9666 G1-670403-80 JKX0684 G1-669898-90
JoI4946 G1-669144-30 KDM5367 G1-670336-70 KlD9247 G1-669785-60
KPI0606 G1-670701-90 lBZ1354 G1-668839-60 lPQ1367 G1-671918-50
lPQ1367 G1-672479-50
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AEE5176 G1-670889-00 AII6557 G1-671744-70 AMS6344 G1-672072-50
AnX3107 G1-671736-00 BFA7770 G1-670008-90 BGC6365 G1-671690-80
BHK9328 G1-668974-90 BIE1809 G1-671655-60 BLS1869 G1-671578-60
BLV2540 G1-670153-00 BNH1939 G1-672325-50 BPC6480 G1-670556-70
BPC7382 G1-671747-00 BQB3277 G1-670191-50 BQH3912 G1-671599-50
BRF2989 G1-671281-60 BSA1254 G1-669677-80 BSS3558 G1-671435-60
BTF2229 G1-670123-30 BTG8031 G1-672291-40 BuZ1586 G1-671697-40
BVn8568 G1-671579-70 BWB4364 G1-671792-00 BXE1104 G1-671552-20
BZJ2815 G1-670141-00 BZJ7542 G1-672245-20 CAB2100 G1-671079-20
CAR5419 G1-670675-50 CBA9076 G1-670231-10 CEH2009 G1-671506-00
CGE0785 G1-671038-50 CGM1114 G1-671293-70 CHQ6345 G1-672093-40
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CIA4682 G1-672281-50 CII1830 G1-669977-00 CJB6100 G1-672161-60
CJD2633 G1-670841-60 CJo4475 G1-668739-50 CJo5461 G1-672193-50
CJR0225 G1-671379-50 CJR2887 G1-671635-80 CJZ5569 G1-672332-10
CKD4141 G1-671553-30 CKE7259 G1-671100-10 ClW3303 G1-671786-50
CnG1912 G1-670976-90 Cno3660 G1-670761-30 Cno3949 G1-670188-20
CoC7720 G1-670606-20 CoT2555 G1-670013-30 CoX3828 G1-671426-80
CoX3828 G1-671826-10 CoZ8642 G1-670150-80 CPu0408 G1-669929-70
CQE8412 G1-670177-20 CQP6820 G1-671118-80 CQP7849 G1-671244-20
CRJ9376 G1-669950-60 CRl3355 G1-670034-20 CRl6772 G1-671739-20
CSF3916 G1-669976-00 CSM8822 G1-671455-40 CTI5507 G1-671868-00
CTM8219 G1-671714-00 CTn3078 G1-670760-20 CTP6399 G1-671497-20
CVJ0659 G1-668758-20 CVJ9808 G1-670061-70 CVS9016 G1-671205-70
CVZ7161 G1-670673-30 CWD2941 G1-670749-20 CWP2703 G1-669986-90
CXD5986 G1-668984-80 CXD9227 G1-672183-60 CXE1566 G1-672112-10
CXG3626 G1-672035-10 CXG3626 G1-672068-10 CXG3626 G1-671491-70
CXH2622 G1-671112-20 CXT5309 G1-671402-60 CYK9497 G1-671894-30
CYZ3518 G1-669979-20 CZR5124 G1-670732-70 CZR7183 G1-668773-60
DAA0174 G1-668857-20 DAI2540 G1-669939-60 DAu6652 G1-670928-50
DAX1109 G1-671864-60 DAX1109 G1-672155-00 DBI3505 G1-671197-00
DBX1527 G1-671842-60 DBY1458 G1-671526-90 DBY8436 G1-671489-50
DCD5049 G1-671718-30 DCG9067 G1-669985-80 DCK7083 G1-671699-60
DCK7734 G1-672178-10 DCn9956 G1-670829-50 DCY2107 G1-670917-50
DDI0666 G1-670658-00 DDJ1085 G1-669094-80 DDV0149 G1-672059-30
DDY3580 G1-670595-20 DDY4031 G1-670063-90 DDY5478 G1-671633-60
DDY5478 G1-670053-00 DEC8522 G1-669302-70 DEo1159 G1-671486-20
DEW1267 G1-672322-20 DEX7111 G1-671902-00 DEX8189 G1-670854-80
DEY7068 G1-671292-60 DFl5818 G1-670171-70 DFT5506 G1-672151-70
DFW4205 G1-671780-00 DFW7596 G1-671298-10 DGG4946 G1-670868-00
DGG4946 G1-670079-30 DGG6889 G1-671631-40 DGo3730 G1-668988-10
DGW0339 G1-669620-60 DGW2481 G1-669140-00 DGW7453 G1-670897-70
DHF9226 G1-668990-30 DHH4140 G1-671833-80 DHK7399 G1-670859-20
DHM3975 G1-671243-10 DHP0171 G1-670189-30 DHQ6938 G1-671010-00
DHR6444 G1-669350-00 DHS3338 G1-672237-50 DHS4388 G1-670580-90
DHY3056 G1-670213-50 DHY5494 G1-670203-60 DHY6928 G1-672329-90
DIB7201 G1-669116-80 DIE7106 G1-669360-00 DIH3123 G1-671082-50
DIH7538 G1-671772-20 DIR8373 G1-671840-40 DIX0904 G1-670217-90
DJA7887 G1-670173-90 DJE4416 G1-669342-30 DJQ3949 G1-671108-90
DJQ4242 G1-672130-80 DJQ5700 G1-668737-30 DJR6162 G1-670763-50
DJR6162 G1-672313-40 DJR8133 G1-670160-70 DJV0762 G1-671143-00
DKA9219 G1-671536-80 DKA9233 G1-672102-20 DKB5738 G1-671427-90
DKD9083 G1-671639-10 DKD9083 G1-672153-90 DKD9933 G1-669536-00
DKn1013 G1-672166-00 DKn1013 G1-671879-00 DKo4225 G1-670179-40
DKQ5055 G1-669351-10 DKT0313 G1-671831-60 DKT7785 G1-671201-30
DKY4442 G1-671516-00 DlM7456 G1-669941-80 Dlo0061 G1-672220-00
Dlo2022 G1-671876-70 DlP5726 G1-668776-90 DlX5956 G1-670121-10
DMD0062 G1-671897-60 DMD1476 G1-669984-70 DMD1753 G1-670571-00
DMD1928 G1-670734-90 DMF8322 G1-671601-70 DMK7432 G1-669364-30
DMQ0672 G1-670169-50 DMu4929 G1-671904-20 DMu4929 G1-671652-30
DMX5637 G1-670174-00 DnB4195 G1-672143-00 DnE1881 G1-670014-40
DnI2933 G1-671488-40 DnM9607 G1-670731-60 DnQ8056 G1-670766-80
DnR3325 G1-670735-00 DnS1982 G1-668762-60 DoF3799 G1-671382-80
DoF4842 G1-671021-00 DoK0526 G1-669539-20 DoM1262 G1-670583-10
Don6145 G1-670617-20 DoX8677 G1-669071-70 DPQ8768 G1-671877-80
DQD0941 G1-670624-90 DQE6085 G1-671852-50 DQF5844 G1-670138-70
DQG0976 G1-670677-70 DQG8139 G1-669969-30 DQG8139 G1-669989-10
DQJ1977 G1-671303-60 DQK7231 G1-671754-60 DQK7438 G1-669215-80
DQK7537 G1-671742-50 DQK7759 G1-670170-60 DQP7101 G1-670069-40
DQP8240 G1-671628-10 DQP8643 G1-670966-00 DQP8732 G1-671164-00
DQW5825 G1-671685-30 DQW6055 G1-669741-60 DQW6071 G1-671535-70
DQW6263 G1-672032-90 DQW6596 G1-671212-30 DQZ1486 G1-670860-30
DSC2882 G1-669568-90 DSD1178 G1-671005-50 DSH0030 G1-668791-20
DSH1396 G1-671899-80 DSI5459 G1-670887-80 DSP4922 G1-671638-00
DSQ6445 G1-671127-60 DSQ6904 G1-671575-30 DSS0806 G1-670142-00
DSY6528 G1-672217-70 DTl3852 G1-671070-40 DTP7826 G1-671500-50
DTP7882 G1-671483-00 DTT9383 G1-671404-80 DTW4387 G1-671705-10
DTW4425 G1-671336-60 DTW4646 G1-670983-50 DuF1081 G1-671698-50
DuF3936 G1-672147-30 Dun4738 G1-668923-20 DuQ5906 G1-671659-00
DuT0085 G1-671745-80 DuT1128 G1-671391-60 DuT1178 G1-669266-40
DuT1777 G1-672163-80 DuT3667 G1-669972-60 DuW4978 G1-669214-70
DVW9331 G1-670933-00 DVZ8494 G1-670739-30 DWB4428 G1-670619-40
DXG5965 G1-671670-00 DXG6034 G1-669323-60 DXG6714 G1-671284-90
DXK5104 G1-671713-90 DXR5704 G1-671206-80 DXS8880 G1-671544-50
DXZ4813 G1-672128-60 DYE6100 G1-670660-10 EAB1313 G1-671399-30
EEK0027 G1-671335-50 ElA0163 G1-668775-80 FCD0077 G1-668792-30
Goo9259 G1-671634-70 GRY4808 G1-670068-30 GWX9864 G1-670971-40
GYO9502 G1-671640-20 GZH6034 G1-671460-90 HCU7074 G1-670924-10
IBA0002 G1-671449-90 IHZ6970 G1-669961-60 JEA3231 G1-670671-10
JnA4027 G1-672335-40 JnM0065 G1-672375-00 JYM1094 G1-668787-90
KGD9667 G1-668894-60 KIG7715 G1-671650-10 KlC9493 G1-671093-50
KMY2140 G1-671715-00 luV0132 G1-672089-00 MCF8283 G1-671779-90

EnQuADRAMEnTo 746.30-TRAnSITAR ACIMA DE 20% E ATE 50% DA VEloCIDADE PERMITIDA
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
BFI7164 G1-672563-10 BMu2696 G1-672389-30 BoW7606 G1-669804-30
BPX4093 G1-669381-90 BRK1740 G1-670312-50 BTP2827 G1-669145-40
CCI6134 G1-669640-40 CGS1939 G1-669009-00 ClY3855 G1-672382-70
Cno2966 G1-669648-10 CoT6600 G1-670716-20 CPu6612 G1-670410-40
CRM2758 G1-670249-80 DDV0149 G1-672550-00 DMD0706 G1-670558-90
DnR2120 G1-670613-90 DnX0012 G1-671815-10 DPX4712 G1-670383-00
DSQ6170 G1-670333-40 DTJ4129 G1-670714-00 DTQ6287 G1-670985-70
GIo7979 G1-668781-30

EnQuADRAMEnTo 746.31-TRAnSITAR ACIMA DE 20% E ATE 50% DA VEloCIDADE PERMITIDA
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
AGU1320 G1-671530-20 BQH0760 G1-672181-40 BTK1180 G1-671283-80
BUM7428 G1-670230-00 CAB2100 G1-671165-00 CHT7325 G1-670898-80
CVC1169 G1-672362-90 CVS9016 G1-671174-90 CVZ7161 G1-668820-90
CWG0513 G1-671740-30 DDI0666 G1-669219-10 DDI0666 G1-670618-30
DDY5478 G1-671730-40 DFI9751 G1-671791-00 DGB4639 G1-672268-30
DIY0936 G1-671646-80 Dln8300 G1-668883-60 DoD1114 G1-671097-90
DoM1262 G1-672040-60 Don9954 G1-669212-50 DPX7899 G1-671462-00
DSY3113 G1-669678-90 DVY7508 G1-669367-60 DXA2346 G1-670750-30
DXA2346 G1-671430-10 DXD0821 G1-671841-50 DXG5916 G1-671181-50
DXG5965 G1-670196-00 GEW7770 G1-672108-80 HBA4909 G1-672367-30
HCL1766 G1-671214-50

EnQuADRAMEnTo 747.10-TRAnSITAR ACIMA DE 50% DA VEloCIDADE PERMITIDA
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
DJP0483 G1-670363-10

EnQuADRAMEnTo 747.11-TRAnSITAR ACIMA DE 50% DA VEloCIDADE PERMITIDA
PRoCESSADAS EM 04/09/2007
DCK7734 G1-671626-00 DHK7399 G1-671002-20

GErsoN LUIs bIttENCoUrt
Secretário Municipal de Transportes

dEPArtAmENto dE CoNtroLE UrbANIsmo
AUtorIZo o EVENto dIA dE AÇÃo ComUNItArIA IGrEJA do NAZArENo Pq. 
INdUstrIAL, dIA 15/09/07 dAs 9:00 ‘As 22:00Hs.
PRoT. 07/08/8531 AnTonIo FloRES

INdEFErIdos
PRoT. 07/11/1663 JunQuEIRA F EDuARDo loPES lTDA – PRoT. 06/10/42407 
FERnAnDES & SEnERInE BuFFET lTDA – PRoT. 07/11/11338 Jl CAETAno AlIMEnToS 
– PRoT. 4119/52 SERAFIM BRAGAGlIA

CoNCEdIdo PrAZo dE 30 dIAs
PRoT. 07/11/11265 DuPlo S CoM. loCAÇÃo DE MAQuInAS E EQuIP. FERRAMEnTAS 
lTDA

ComPArEÇA o INtErEssAdo
PRoT. 06/11/8321 JoSE E RIBEIRo – PRoT. 41808/97 AnTonIo C FERREIRA – PRoT. 
05/11/10255 FABIo S BERnIlS – PRoT. 04/11/11533 WIlSon R CAlZADo – PRoT. 
07/11/10736 JoRGE l SIQuEIRA - ̀ PRoT. 07/11/8318 RICARDo ConTE – PRoT. 07/11/11573 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS PAULISTA – PROT. 
07/11/11548 AnDRE RuETE -  PRoT. 07/17/391 TATIAnA P R FuRlAn – 07/17/442 luIZ B 
VICEnTInI – PRoT. 07/11/11385 ClEoMAR S A DE ARAuJo – PRoT. 07/11/1138 DECIo 
C J MIRAnDA – PRoT. 07/11/11219 InES GRAnDoRF – PRoT. 07/11/11223 PATRICIA 
BuDAMAZI – PRoT. 07/11/11480 MAuRICIo MInGonE – PRoT. 07/17/405 J PAVAnI 
MACHADO ROUPAS 

ENGº osmAr CostA
Secretário Municipal de Infra Estrutura

Respondendo cumulativamente pela Secretaria Municipal de urbanismo

dEPArtAmENto dE Uso E oCUPAÇÃo do soLo
dEFIro ProJEto dE CoNstrUÇÃo rEsIdENCIAL – sEmUrb EXPrEsso
PRoT. 07/11/11528 MAuRICIo l JoRGE – PRoT. 07/11/11461 AnTonIo M PATTARo – 
PROT. 07/11/11431 JOSE AP. DE SOUSA – PROT. 07/11/11287 ELAINE D FRANCESCHINI 
– PRoT. 07/11/11282 ERnAnE DE o AlVES – PRoT. 07/11/11277 luIS A FERIAnI – PRoT. 
07/11/10693 SERGIo DE M nIColAu – PRoT. 07/11/6933 PAulo R MIRAnDA

dEFIro ProJEto dE rEGUL. ComErCIAL
PRoT. 07/11/6776 FERnAnDo J FERREIRA

dEFIro A trANsFErENCIA dE rEsPoNsAVEL tECNICo
PROT. 07/11/7717 LUISA HELENA MORTENE

dEFIro ProJEto dE rEGUL. dE AmPLIAÇÃo ComErCIAL
PRoT. 04/11/4905 CoMunIDADE RElIGIoSA IGREJA CAMPInAS 

dEFIro sUbstItUIÇÃo dE ProJEto CoNstr. ComErCIAL
PRoT. 07/11/2670JoSE luIZ MoRETo

INdEFErIdos
PRoT. 07/11/8969 lISEAnA D BAnIS BAllISTA

ComPArEÇA o INtErEssAdo
PRoT. 07/11/10385 oSVAlDo J DE SouZA – PRoT. 07/11/10494 FERnAnDo M DIAS 
– PRoT. 07/11/10548 GERAlDo J BonFAnTE – PRoT. 07/11/10574 TATIAnA C PEREIRA 
– PRoT. 07/11/10938 RonAlDo DE MonTE BoAVEnTuRA – PRoT. 07/11/10777 FRAnK 
FRASCATI – PRoT. 8235/85 CElSo BuSQuIM – PRoT. 28453/94 CAVo CIA AuXIlIAR 
DE VIAÇÃo E oBRAS – PRoT. 63619/96 MARIA J DE o lEonARDo – PRoT. 49883/01 
ClAuDIo DE AnDRADE nETTo – PRoT. 5505/82 MARIo n PuGGInA – PRoT. 21031/80 
HILDA T DE ALMEIDA – PROT. 04/11/10080 JOSE AP. DE LIMA – PROT. 07/11/11314 LUIZ 
E n PoRTo – PRoT. 07/11/9911 FRAnCElInA M DA SIlVA

CoNCEdIdo PrAZo dE 30 dIAs
PRoT. 07/11/11581 E E P G FRAnCISCo GlICERIo

CANCELE-sE A AProVAÇÃo
PRoT. 04/10/3514 WAnDERlEY DIAS DA SIlVEIRA 

CANCELE-sE o AIm Nº 190682
PROT. 07/11/2964 CASSAS BAHIA  

CoNCEdIdo PrAZo dE 180 dIAs
PRoT. 07/11/11697 ConD. SAnTA IREnE – PRoT. 07/11/11297 ConD. EDIF. DulCInEIA – 
PROT. 07/11/11596 SHOPPING CAMBUI – PROT. 07/11/11623 COND. EDIF. SAN MARINO 
I – PRoT. 07/11/11707 ConD. EDIF. DAS PAInEIRAS II 

ComPArEÇA No PrAZo dE 10 dIAs, sIto ‘A AV. ANCHIEtA Nº 200, 2º ANdAr 
GUICHE dE AtENdImENto PArA tomAr CIENCIA
PROT. 06/11/7848 JOSEPHINA L MILANI DE FARIA           INT Nº 24749
PRoT. 07/11/5100 IGREJA APoST. REnASCER EM CRISTo      AIM nº 151754
PRoT. 03/10/28026 ConD. EDIFICIo SÃo PAulo             InT nº 45784
PRoT. 7000288/02 ConD. EDIF. PAulA                     AIM nº 151752

drª sILVIA FArIA
Diretora do Deptº. de uso e ocupação do Solo
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AVIso dE HomoLoGAÇÃo E AdJUdICAÇÃo
Convite nº 014/2007, Protocolo nº C 014.07.2007 – objeto: Contrato de forneci-
mento de serviços de análises de água, acompanhamento e emissão de relatórios, bem 
como protocolação de documentos junto a Vigilância Sanitária, para atendimento da 
PoRTARIA 518 Do MInISTÉRIo DA SAÚDE e RESoluÇÃo SS 65 da Vigilância 
Sanitária, da Ceasa Campinas e serviços de recondicionamentos dos Grupos Submer-
síveis (motobombas), que atendem ao Mercado de Flores (área nova), denominados 
como poço 01, a que atende ao Mercado de Atacado e Mercado de Flores (área antiga), 
denominado como poço 02.: o Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESolVE: A vista da homologação da 
decisão da Comissão Permanente de licitação, no processo licitatório retro referido, 
resolve adjudicar a empresa: JunDSonDAS PoÇoS ARTESIAnoS lTDA. pelo 
valor total de R$ 31.847,32 (trinta  e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta 
e dois centavos).

Convite nº 016/2007, Protocolo nº C 009.08.2007 – objeto: Contratação de empresa 
especializada para reforma de sanitários localizados no prédio da administração da 
Ceasa Campinas, com fornecimento de materiais e serviços.: o Sr. Diretor Presidente da 
CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESolVE: 
A vista da homologação da decisão da Comissão Permanente de licitação, no processo 
Licitatório retro referido, resolve adjudicar a empresa: VEDACAMP ENGENHARIA E 
ConSTRuÇÕES lTDA. pelo valor total de R$ 63.318,88 (sessenta e três mil trezentos 
e dezoito reais e oitenta e oito centavos).

ErrAtA dE AVIso dE EXtrAto dA AtA dE rEGIstro 
dE PrEÇos.

Pregão Presencial nº 007/2007 - Protocolo nº C 014.06.2007 –. objeto: Registro de 
preço para aquisição de achocolatado em pó solúvel, (...), sal refinado iodado para o 
Programa da Alimentação Escolar.
onde se Lê: (...) empresa detentora da ata: nuTRIVIP Do BRASIl lTDA. – CnPJ nº 
02.889.031/0001-70 -  Leia-se: (...) empresa detentora da ata: nuTRIVIP Do BRASIl 
lTDA. – CnPJ 03.817.246/0001-49. 

ComIssÃo dE LICItAÇÃo

ProGrAmA dE sUbsídIo À HAbItAÇÃo dE INtErEssE soCIAL  
AVIso dE CoNVoCAÇÃo dos bENEFICIÁrIos

A ComPANHIA dE HAbItAÇÃo PoPULAr dE CAmPINAs - CoHAb/CAm-
PINAs, representada neste ato por seu Diretor Presidente, Sr. FERnAnDo VAZ PuPo, 
CoNVoCA o beneficiário do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social 
- PsH, relacionado abaixo, para comparecer na Cohab/Campinas, localizada à Av. 
Prefeito Faria lima, 10, Bairro Parque Itália, Campinas - SP, no dia 20 de setembro 
de 2007, das 09:00 às 15:00, para regularização de seu contrato.
Deverá o convocado procurar pelo setor de Comercialização.

rELAÇÃo do bENEFICIÁrIo CoNVoCAdo
tItULAr sUbstItUto CoNtrAto EmPrEENdImENto
ClEIDE AlVES DA SIlVA JIDElSon BARRETo DIAS 183.0039 VIDA noVA
CARloS RoBERTo DE AnDRADE ADRIAnA GoMES SoARES 186.0640 VIlA ESPERAnÇA
PAulo DE SAlES PEIXoTo APARECIDA nASCIMEnTo DE AMoRIM 177.0019 REISD. SÃo luIS
JoSÉ FERnAnDo PEREIRA GETulIo TEMISTEo nonATo 186.0249 VIlA ESPERAnÇA

FErNANdo VAZ PUPo
Diretor Presidente - Cohab/Campinas

(11, 12 e 13/09)

dEsPACHo
Em face dos elementos de convicção constantes do presente processo, em especial a 
Ata da Sessão Pública de fls. 149/150 e da manifestação de fls. 151 da Sra. Presidente 
da Comissão Permanente de licitações, HomoLoGo o Convite nº 007/07, referente 
à prestação de serviços de reforma de máquina de pintura de solo autopropelida. Ad-
JUdICo o objeto deste Convite à empresa INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA. 
- EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.524.443/0001-48, classificada em primeiro 
lugar no valor total de R$ 34.670,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e setenta reais) e 
AUtorIZo a despesa no valor total de R$ 34.670,00 (trinta e quatro mil, seiscentos 
e setenta reais).
Em: 12/09/07.

GErsoN LUIs bIttENCoUrt
Diretor Presidente

ErrAtA dA HomoLoGAÇÃo E AdJUdICAÇÃo
PA Nº. 022/2007 CV-dAF – CoNVItE Nº. 009/2007

publicado em 12 de setembro de 2007
onde se lê: ... em favor da empresa MEDNET MEDICINA DO TRABALHO,...
Leia-se: ...  em favor da empresa  MED nET SAÚDE oCuPACIonAl.

Campinas, 12 de setembro de 2007.
CENtrAL dE FormALIZAÇÃo dE ProCEssos

AVIso dE rEtIFICAÇÃo
Convite 009/2007 – Prestação de serviços em Programa de Controle Médico de Saúde 
ocupacional (PCMSo) - Processo Administrativo n° 022/2007 – CV-DAF.
no aviso de julgamento publicado no dia 23/08/2007, onde se lê “Grupo med-net  
- Medicina do Trabalho” leia-se “MED nET SAÚDE oCuPACIonAl”

Campinas, 12 de setembro de 2007
ComIssÃo dE LICItAÇÕEs

JULGAmENto dAs ProPostAs dE PrEÇos
Convite: 2007/094 – Aquisição de analisador de cloro. Classificada 1º lugar: linecon-
trol Comércio Importação e Exportação ltda., Valor total R$ 16.618,00. o julgamento 
completo encontra-se na Internet no endereço http//www.sanasa.com.br.

GErÊNCIA dE ComPrAs E LICItAÇÕEs

HomoLoGAÇÃo
Pregão n. 2007/69 - Presencial - objeto: Registro de preços de medidores veloci-
métricos unijato, com recursos do FInAME/BnDES. Comunicamos a homologação 
do pregão pelo menor preço total por item à empresa ACTARIS lTDA. Item 1 R$ 
534.500,00 e Item 2 - R$  468.000,00, pelo período de doze meses.

GErÊNCIA dE ComPrAs E LICItAÇÕEs

12º dEbAtE PÚbLICo
A Presidência da Câmara Municipal de Campinas, nos termos do disposto no artigo 86 
§ 5º do Regimento Interno, atendendo a solicitação do Vereador Sebastião dos Santos, 
informa que  realizará Debate Público no dia 25 de setembro de 2007, terça-feira, às 
14h, no Plenário do legislativo, localizado na Av. da Saudade, 1004, Ponte Preta, para 
discussão do seguinte item:
Projeto de lei n°623/07, Processo nº 172929, que “Torna obrigatória a castração de 
todos os cães da raça Pit Bull no município de Campinas e dá outras providências”. 

Campinas, 12 de setembro de 2007.
VErEAdor AUrÉLIo CLÁUdIo 

Presidente da Câmara Municipal de Campinas 

EdItAL dE EXtrAVIo
ComUNICA o extravio de 01 talão de notas fiscais, série A (mod.1) de no.051 à 100 
(3vias), da empresa 2 b ProdUÇÕEs E EVENtos LtdA., antiga SoLUtIoN 
rEPrEsENtAÇÃo ComErCIAL LtdA, CnPJ 02.899.418/0001-08, Inscr.Munic. 
55.931-8, sito a Av. Barão de Itapura,1.518, sala 206, Centro, Campinas/SP, não nos 
responsabilizando pelo uso indevido do mesmo.
(12, 13, 14/09)

EdItAL dE EXtrAVIo
A Empresa sANtANA ComErCIo dE ProdUtos AGRIColAS LtdA, CnPJ 
49.632.615/0001-20 e IE 244.150.310.110, localizada à RDV SP 340 KM 109, Ceasa 
AB-25 – Barão Geraldo - Campinas/SP, ComUNICA que foram extraviados os 
Talões de notas Fiscais Mod. 1, Série 2 do número 000.001 ao 001.250, (talões de 50 
x 4 vias), autorizadas em 21/12/1995 pela AIDF 3510 e confeccionados pela Gráfica 
E Papelaria Cinco Estrelas ltda – ME. ComUNICA também que foram extraviados 
os Talões de notas Ficais Mod. 1, do número 000.001 002.500 (talões de 50 x 4 vias), 
autorizadas em 12/95 pela AIDF 3468 e confeccionadas pela Gráfica E Papelaria Cinco 
Estrelas ltda – ME. ComUNICA também que foram extraviados os Talões de notas 
Fiscais Mod. 1, do número 002.501 ao 007.500 (talões de 25 x 5 vias), autorizadas em 
13/12/1996 pela AIDF 3772 e confeccionadas pela Gráfica E Papelaria Cinco Estrelas 
ltda – ME. Não se responsabiliza pelo uso indevido das mesmas.

Campinas, 23 de Agosto de 2.007
(12, 13, 14/09)

EdItAL dE EXtrAVIo
A empresa C.F.AmArAL moNItorEs-mE, inscrita no CnPJ sob o n.º 
04.266.543/0001-06 e I.E. n.º 244.867.386.112, estabelecida em Campinas, SP, na 
Avenida Aquidaban, 163, apto 54 - Bosque, CEP 13015-210, ComUNICA o extravio 
de suas notas fiscais Modelo D-1, do número 001 a 200, via fixa, utilizadas.
(13, 14, 15/09)

EdItAL dE EXtrAVIo
ComUNICAmos que a empresa GILmAr PINtoN mE, CnPJ: 58.555.582/0001-
52, IM: 8905-2, extraviou os seguintes talões de nF de serviços, série A-1, n°s 001 a 
500, livro de registro de notas fiscais de serviços prestados, n°s 001 e 002.

EdItAL dE EXtrAVIo
A empresa N.N. ComErCIo FUNILArIA E PINtUrA LtdA - mE, estabelecida 
nesta cidade de Campinas - SP a Rua nicarágua, 357 - Jd. nova Europa, inscrita no 
CnPJ 61.636.569/0001-32, e no Estado 244.899.580.116, dECLArA nesta data o 
extravio dos talões de notas fiscais Modelo 01 de n 001 a 100, não se responsabilizando 
pelo uso indevido dos mesmos.
(13, 14, 15/09)

EdItAL dE CoNVoCAÇÃo
A Comissão de organização CoNVoCA seus colaboradores para a Assembléia Geral 
de fundação, aprovação de estatuto social e eleição da diretoria da Associação Barão 
Geraldo Para todos, a ser realizada no dia 18 de setembro às 20 horas na Av. Atílio 
Martini 404, Campinas.

EdItAL dE EXtrAVIo
CAmP trUCks sErVIÇos E PEÇAs LtdA, CnPJ n° 51.4606343/0001-70, Rua 
Batista Raffi, n° 307, N. Aparecida – Cep 13.110-000 – Campinas – SP, Insc. Estadual n° 
244.212.194.111, dECLArA p/ os devidos fins que os documentos abaixo relacionados 
encontram-se extraviados / furtados, conforme Boletim de ocorrência 5218/2006 de 
26/04/2006 e Impugnação ao AIMM nº 3075210-3 de 04/07/2007, a saber: Notas fiscais 
mod. 01, numeradas de 2.001 ‘a 4.000, conforme AIDF n° 3.457, de 16/03/2001; notas 
fiscais de compra referente ao período de 01/01/2003 ‘a 31/01/2007; Livro de Registro 
de Entradas referente aos anos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007; livro de Registro 
de Saídas referente aos anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007; livro de Registro de 
ICMS referentes aos anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007; livro de Registro de 
Inventário; livro de RVDFTo – Mod 06 – n° 01. A empresa não se responsabiliza 
pelo uso indevido dos mesmos.
(13, 14, 15/09)
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