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 GABINETE DO PREFEITO 
  

 LEI Nº 15.061 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015 
 ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 1º E ALTERA O §2º DO 

ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 14.952, DE 18 DE DEZEMBRO DE 
2014, QUE "DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO PAGAMEN-
TO DE PREMIAÇÃO EM PECÚNIA AOS ATLETAS VENCEDORES DE 

CORRIDAS DE RUA, MARATONAS, MEIAS MARATONAS E CONGÊNE-
RES NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, QUANDO A INSCRIÇÃO PARA O 
EVENTO ESTIVER CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE VALORES." 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º  Fica acrescentado parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal nº 14.952, de 
18 de dezembro de 2014, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1º ?............................................
Parágrafo único. Ficam desobrigados do pagamento da premiação prevista no caput 
deste artigo os eventos organizados por instituições fi lantrópicas, desde que o valor 
arrecadado com as inscrições seja destinado à manutenção de obras sociais." (NR)
 Art. 2º  Fica alterado o § 2º do art. 2º da Lei Municipal nº 14.952, de 18 de dezembro 
de 2014, que passa ter a seguinte redação:
"Art. 2º ?............................................
?............................................
§2º A premiação das categorias por faixa etária observará o disposto nas normas da 
Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt.
?............................................" (NR)
 Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Protocolado nº 2015/08/08629
Autoria: Vereador Tico Costa 

  

 LEI Nº 15.062 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015 
 INSTITUI O FESTIVAL GASTRONÔMICO INTERNACIONAL DE CAM-
PINAS E REGIÃO "CHEFS NA PRAÇA", NO MÊS DE JULHO, PROMO-

VIDO POR RESTAURANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º  Fica instituído o Festival Gastronômico Internacional de Campinas e Região "Che-
fs na Praça", no mês de julho, promovido por restaurantes do município de Campinas.
 Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Protocolado nº 2015/08/08630
Autoria: Vereador Campos Filho 

  

 LEI Nº 15.063 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015 
 DENOMINA RUA CARMEN SAMPAIO BENTO MAUDONNET UMA 

VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º  Fica denominada RUA CARMEN SAMPAIO BENTO MAUDONNET a Rua 
21 do loteamento Residencial Entre Verdes, no Distrito de Sousas, com início na Rua 
09 (entre as Quadras "T" e "U") e término na Rua Regina Celia Teixeira de Mello (Rua 
22 - entre as Quadras "B1" e "C1"), no mesmo loteamento.
 Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Protocolado nº 2015/08/01395
Autoria: Vereador Vinicius Gratti 

  

 LEI Nº 15.064 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015 
 DENOMINA RUA THOMAZ RODRIGUES ALCKMIN UMA VIA 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º  Fica denominada RUA THOMAZ RODRIGUES ALCKMINa Rua 13 do lo-
teamento Residencial Barão do Café, no distrito de Barão Geraldo, com início na Rua 
Olympio Páttaro (Rua 12) e término no balão de retorno entre os lotes 45 e 46 da 
Quadra "E", no mesmo loteamento.
 Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Protocolado nº 2015/08/03864
Autoria: Vereador Jorge da Farmácia 

  

 LEI Nº 15.065 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015 
 DENOMINA RUA LUIZ PARDINI FACTOR UMA VIA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º  Fica denominada RUA LUIZ PARDINI FACTOR a Rua 08 do loteamento 

Alphaville Dom Pedro 2, a qual se inicia na Rua José Peressinoto (Rua 01 - lado B), 
contorna a Quadra "I" e termina na Rua 09.
 Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Protocolado nº 2015/08/01845
Autoria: Vereador Cid Ferreira 

  

 LEI Nº 15.066 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015 
 DISCIPLINA OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS DEPÓSITOS 

JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM DINHEIRO, TRIBUTÁRIOS OU 
NÃO TRIBUTÁRIOS, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, 
DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151, DE 05 DE 
AGOSTO DE 2015, QUE "ALTERA A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 
Nº 148, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014, REVOGA AS LEIS Nº 10.819, 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003, E Nº 11.429, DE 26 DE DEZEMBRO 

DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 
 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1º  Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, referentes a processos 
judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Município de 
Campinas, todos os seus órgãos, as autarquias, as empresas e fundações por ele ins-
tituídas, sejam parte, serão efetuados em instituição fi nanceira ofi cial da União ou do 
Estado.
 Art. 2º  A instituição fi nanceira ofi cial a que se refere o art. 1º desta Lei transferirá para 
a conta única do Município 70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos 
judiciais e administrativos, tributários ou não tributários, bem como os respectivos 
acessórios, os quais tenham o Município de Campinas, as suas autarquias, empresas e 
fundações por ele constituídas, como parte benefi ciada.
 Parágrafo único . Os repasses de que cuida o caput deste artigo deverão ser efetuados 
pela instituição fi nanceira nos seguintes prazos:
 I  - em até 15 (quinze) dias após a apresentação de cópia do Termo de Compromisso 
de que trata o art. 5º desta Lei; e
 II -  até o primeiro dia útil da semana seguinte à dos depósitos, no que diz respeito aos 
repasses subsequentes  àquele disciplinado no inciso I. 
 Art. 3°  Fica instituído o Fundo de Reserva, a ser mantido junto à instituição fi nancei-
ra ofi cial referida no art. 1º, destinado a garantir a restituição da parcela transferida 
à conta única do Município, nos termos do art. 2º desta Lei.
 § 1º  O montante dos depósitos judiciais e administrativos não repassados à conta 
única do Município constituirá o Fundo de Reserva referido no  caput  deste artigo, 
cujo saldo não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do total dos depósitos de 
que trata o art. 1º, acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída.
 § 2º  A constituição do Fundo de Reserva será realizada pela instituição fi nanceira em 
até 15 (quinze) dias após a apresentação de cópia do Termo de Compromisso de que 
trata o art. 5º desta Lei.
 § 3º  Os valores recolhidos ao Fundo de Reserva terão remuneração equivalente à 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos 
federais.
 Art. 4°  Compete à instituição fi nanceira ofi cial manter escrituração individualizada 
para cada depósito efetuado na forma do art. 1º desta Lei, discriminando:
 I  - o valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente 
atribuída; 
 II  - o valor da parcela do depósito mantido na instituição fi nanceira, nos termos do 
art. 3º, § 1º, a remuneração que lhe foi originalmente atribuída e os rendimentos 
decorrentes do disposto no art. 3º, § 3º, desta Lei.
 Art. 5º    A habilitação do Município ao recebimento das transferências referidas no art. 
2º desta Lei é condicionada à apresentação, junto ao órgão jurisdicional responsável 
pelo julgamento dos litígios aos quais se refi ram os depósitos, do Termo de Compro-
misso fi rmado pelo Chefe do Executivo, que deverá prever:  
 I  - a manutenção do Fundo de Reserva na instituição fi nanceira, observado o disposto 
no art. 3º, § 1º, desta Lei;
 II  - a destinação automática ao Fundo de Reserva do valor correspondente à parcela 
dos depósitos judiciais mantida na instituição fi nanceira nos termos do art. 3º, § 1º, con-
dição esta a ser observada a cada transferência recebida na forma do art. 2º desta Lei;
 III  - a autorização para movimentação do Fundo de Reserva para fi ns do disposto 
no art. 8º desta Lei;
 IV -    a recomposição do Fundo de Reserva, em até 48 (quarenta e oito) horas, após co-
municação da instituição fi nanceira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites 
estabelecidos no art. 3º, § 1º, desta Lei.  
 Art. 6º  Para identifi cação dos depósitos, cabe ao Poder Executivo manter atualizada 
junto à instituição fi nanceira ofi cial a relação de inscrições no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas - CNPJ dos órgãos e entidades que integram a Administração 
Direta e Indireta.
 Art. 7º  A instituição fi nanceira ofi cial de que cuida o art. 1º desta Lei tratará de for-
ma segregada os depósitos judiciais e administrativos, não tributários e tributários, 
devendo informar ao Município a natureza do depósito de forma individualizada.
 Art. 8º  Os recursos repassados à conta única do Município na forma desta Lei, ressal-
vados os destinados ao Fundo de Reserva de que trata o art. 3º, § 1º, serão aplicados, 
exclusivamente, no pagamento de:
 I  - precatórios de qualquer natureza;
 II  - dívida pública fundada, caso a Lei Orçamentária do Município preveja dotações 
sufi cientes ao pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exer-
cício e não remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores;
 III  - despesas de capital, caso a Lei Orçamentária do Município preveja dotações sufi -
cientes ao pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício, não 
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remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores e o Município não 
conte com compromissos classifi cados como dívida pública fundada; 
 IV  - recomposição dos fl uxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos fundos de previdên-
cia referentes ao regime próprio do Município, nas mesmas hipóteses do inciso III.
 Parágrafo único . Independentemente das prioridades de pagamento estabelecidas no   ca-
put  deste artigo, poderá o Município utilizar até 10% (dez por cento) da parcela que lhe 
for transferida nos termos do   caput     do art. 2º para constituição de Fundo Garantidor de 
Parcerias Público-Privadas (PPPs) ou de outros mecanismos de garantia previstos em lei, 
dedicados exclusivamente a investimentos de infraestrutura.
 Art. 9º  Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante, mediante 
ordem judicial ou administrativa, o valor do depósito efetuado nos termos desta Lei, acres-
cido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será colocado à disposição do 
depositante pela instituição fi nanceira ofi cial, no prazo de 03 (três) dias úteis, observada 
a seguinte composição:
 I  - a parcela que foi mantida na instituição fi nanceira nos termos do art. 3º, § 1º, acrescida 
da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será de responsabilidade direta e ime-
diata da instituição depositária; 
 II  - a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao depositante nos termos 
do  caput  será debitada do saldo existente no Fundo de Reserva de que trata o art. 3º, § 1º, 
desta Lei.
 § 1º  Na hipótese do saldo do Fundo de Reserva, após o débito referido no inciso II, ser 
inferior ao valor mínimo estabelecido no art. 3º, § 1º, o Município será notifi cado para 
recompô-lo na forma do art. 5º, IV.
 § 2º  Ocorrendo insufi ciência de saldo no Fundo de Reserva para débito do montante devido 
nos termos do inciso II do     caput    , a instituição fi nanceira restituirá ao depositante o valor 
disponível no Fundo, acrescido do valor referido no inciso I deste artigo.
 § 3º  Na hipótese referida no § 2º deste artigo, a instituição fi nanceira notifi cará a auto-
ridade expedidora acerca da ordem de liberação do depósito, informando a composição 
detalhada dos valores liberados, sua atualização monetária, a parcela efetivamente dis-
ponibilizada em favor do depositante e o saldo a ser pago após efetuada a recomposição 
prevista no § 1º deste artigo.
 § 4º  Se o Município não recompuser o Fundo de Reserva até o saldo mínimo previsto no art. 
3º, § 1º, fi cará suspenso o repasse das parcelas referentes a novos depósitos, até a devida 
regularização do saldo.
 Art. 10.  Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o Município, ser-lhe-á 
transferida a parcela do depósito mantida na instituição fi nanceira nos termos do art. 3º, § 
1º, acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída.
 § 1º  O saque da parcela de que trata o     caput      deste artigo somente poderá ser realizado até 
o limite máximo, desde que não resulte ao Fundo de Reserva em saldo inferior ao mínimo 
exigido no art. 3º, § 1º, desta Lei.
 § 2º  No caso de que trata o      caput,        serão transformados em pagamento defi nitivo, total ou 
parcial, proporcionalmente à exigência tributária ou não tributária, conforme o caso, in-
clusive seus acessórios, os valores depositados na forma do        caput        do art. 1º, acrescidos da 
remuneração que lhes foi originalmente atribuída.
 Art. 11 . O Poder Executivo estabelecerá, por meio de decreto, regras de procedimentos, 
inclusive orçamentários.
 Art. 12 . As despesas fi nanceiras resultantes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações próprias consignadas em Lei Orçamentária Anual (LOA), suplementadas se ne-
cessário.
 Art. 13        .         Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 14.          Ficam revogadas as disposições em contrário.                 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Protocolado nº 2015/10/46119
Autoria: Executivo Municipal 

  

 LEI Nº 15.067 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015 
 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÕES A EN-

TIDADES PRIVADAS SEM FINS ECONÔMICOS VISANDO À EXECU-
ÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
 Art. 1°  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções às entidades ou 
organizações com fi ns não econômicos abaixo relacionadas, durante o exercício de 
2015, para o custeio das ações da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da 
Criança e do Adolescente em Campinas, desde que cumprida a legislação específi ca 
pertinente, no âmbito da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social, até o montante global de R$ 404.717, 61 (quatrocentos e quatro mil, setecentos 
e dezessete reais e sessenta e um centavos), da seguinte forma:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA DESTI-
NAÇÃO

VALOR A SER 
CONCEDIDO

1 ABC – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA P01 P02 R$ 2.269,46
2 ABESE – ASSOC. BENEFICENTE SEMEANDO ESPERANÇA P01 P02 R$ 1.640,75
3 ACECAMP – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CAMPINAS P02 R$ 1.593,63

4 AFASCOM – ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ASSIST SOCIAL CORAÇÃO 
DE MARIA P01 R$ 715,62

5 APAS – ASSOC. PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL P01 P02 R$ 4.848,36
6 APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT'ANNA P01 P02 R$ 317,74
7 ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO-QUERO – AAQQ P01 P02 R$ 431,80
8 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA P02 R$ 877,74
9 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE P01 P02 R$ 20.043,41

10 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SER P01 P02 R$ 4.111,33

11 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 (TREZE) PAIS (LAR DA CRIANÇA 
FELIZ) P04 R$ 63,74

12 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PADRE ISRAEL MARTINEZ SOSSA ARCA P01 P02 R$ 2.751,10
13 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SALÉM P01 P02 R$ 669,82
14 ASSOCIAÇÃO BENI CAR P02 R$ 6.489,38
15 ASSOCIAÇÃO DANIEL MENDEZ P01 P02 R$ 4.795,75

16 ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DO CORAÇÃO 
IMACULADO DE MARIA P01P02 R$ 1.861,33

17 ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE CAMPINAS P02 R$ 3.063,00
18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS P01 P02 R$ 28,76
19 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ASSISTENCIAL – AEA P01 P02 R$ 1.842,12
20 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS P01 P02 R$ 6.334,73
21 CASA DA CRIANÇA MEIMEI P02 R$ 29.832,80
22 CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS – CCP P01 P02 R$ 150,69
23 CEESD – CENTRO EDUC ESP SINDROME DOWN P01 P02 R$ 1.161,56
24 CENTRO ASSISTENCIAL CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS P01 P02 R$ 3.048,23
25 CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA DO PARQUE ITAJAI E REGIAO P01 P02 R$ 9.531,47
26 CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR P01 P02 R$ 332,43
27 CENTRO EDUCAC DE ASSIST SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA P02 R$ 9.348,83
28 CENTRO SOCIAL LÍRIO DOS VALES P01 P02 R$ 7.495,70
29 CENTRO SOCIAL ROMILA MARIA P01 P02 R$ 420,44
30 CPTI – CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE P01 P02 R$ 1.481,90
31 CRAMI – CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS P01 R$ 119.984,02
32 CRECHE CANTINHO DE LUZ P02 R$ 3.431,98
33 CRECHE ESTRELINHA DO ORIENTE – PROFILURB P01 P02 R$ 1.628,61

34 FUNDAÇÃO EDUCAR DPASCHOAL DE BENEMERÊNCIA E PRESERVA-
ÇÃO DA CULTURA E MEIO AMBIENTE P01 P02 R$ 98,63

35 FUNDAÇÃO EUFRATEN P01 P02 R$ 12.572,27
36 FUNDAÇÃO JARI P01 P02 R$ 85.570,83
37 GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL – CRECHE MÃE CRISTINA P02 R$ 1.704,72
38 GRUPO PRIMAVERA P01 P02 R$394,75
39 INST. ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ P01 P02 R$ 1.400,36
40 INSTIT DE PEDAGOGIA TERAPÊUTICA NORBERTO SOUZA PINTO P01 P02 R$ 36,00

41 INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM P01 P02 
P04 R$ 23.882,43

42 INSTITUTO ANELO P01 P02 R$ 634,00
43 OBRA SOCIAL SAO JOÃO BOSCO P01 P02 R$ 996,72
44 PRO VISAO SOC CAMP A D VISUAL P01 P02 R$ 1.471,16
45 PROJETO LONA DAS ARTES P02 R$ 2.859,14
46 SETA – SOCIEDADE EDUCATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA P01 P02 R$ 20.118,13
47 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO P01 P02 R$ 262,36
48 SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA P01 P02 R$ 117,88

TOTAL R$ 404.717,61

P01 - Orientação e apoio sociofamiliar
P02 - Apoio Socioeducativo em meio aberto
P03 - Colocação familiar
P04 - Programa de acolhimento institucional

 Art. 2º  A efetiva concessão de subvenções sociais às entidades acima relacionadas 
fi cará vinculada ao estrito cumprimento das normativas e prazos do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas, bem como à comprovação 
pelas benefi ciárias de capacidade jurídica e regularidade fi scal, assim como regulari-
dade na prestação de contas de recursos públicos anteriormente recebidos, para inte-
gral atendimento do disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei n.º 14.846 de 
03 de julho de 2014 e nas Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
 Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Protocolado nº 2015/10/46613
Autoria: Executivo Municipal 
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 LEI COMPLEMENTAR Nº 117 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015 
 ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 19 DE MARÇO DE 2015, 

QUE "DISPÕE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

 A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei Complementar:
 Art. 1º  Ficam alteradas as alíneas "a" e "d" do inciso I e o inciso II, e acrescidos os §§ 
1º e 2º ao art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 19 de março de 2015, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
" Art. 2º- ......................
 I  -. ............................... 
 a) natureza social de seus objetivos;
 .................................... 
 d)  previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de membros 
da comunidade, de notória capacidade profi ssional e idoneidade moral;
...................................
 II -  ter a entidade recebido a aprovação, em parecer favorável quanto à conveniência 
e oportunidade de sua qualifi cação como organização social, do Secretário Municipal 
da área correspondente e do Secretário Municipal de Administração.
 § 1º  Somente poderão ser qualifi cadas como organização social da área da saúde as 
entidades que efetivamente comprovarem possuir serviços próprios de assistência à 
saúde há mais de 05 (cinco) anos.
 § 2º  Admite-se, para efeitos de participação no chamamento público,a qualifi cação 
provisória da entidade para fi ns de adaptação das normas do respectivo estatuto ao dis 
posto nesta Lei Complementar." (NR). 
 Art. 2º  Ficam alterados os incisos I, II e IV do art. 3º da Lei Complementar nº 101, de 
19 de março de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 3º - ......................
 I -  ser composto por:
 a)  até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros 
eleitos dentre os membros ou os associados;
 b)  35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do 
Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profi ssional e reconhecida idoneidade 
moral;
 c)  10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade;
...................................
 II   -  os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho, que não poderão ser pa-
rentes consanguíneos ou afi ns até o 3º grau do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Mu-
nicipais e Vereadores, terão mandato de 04 (quatro) anos, admitida uma recondução;
...................................
 IV -  o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 02 
(dois) anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto;
..................................." (NR).
 Art. 3º  Fica alterado o inciso IX do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 19 de 
março de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

" Art. 4º  -......................
 IX -  aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão, os 
relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
..................................." (NR).
 Art. 4º  Fica acrescido oart. 12-A à Lei Complementar nº 101, de 19 de março de 2015, 
com a seguinte redação:
" Art. 12-A -  Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser substituídos 
por outros de igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o 
patrimônio do Município.
 Parágrafo único -  A permuta de que trata o caput deste artigo dependerá de prévia 
avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público." (NR).
 Art. 5º  Fica alterado o art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 19 de março de 2015, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 18 -  É vedada a celebração de Contrato de Gestão pelo Município de Campinas 
com Organizações Sociais que tenham como conselheiros, administradores e dirigen-
tes servidores públicos municipais, mesmo que afastados de suas funções públicas, 
com ou sem prejuízo de vencimentos, ressalvada a hipótese do art. 13 desta Lei Com-
plementar." (NR).
 Art. 6º  Fica acrescidoo art. 18-A à Lei Complementar nº 101, de 19 de março de 2015, 
com a seguinte redação:
" Art. 18-A -  É vedado fi rmar contrato de gestão com Organizações Sociais cujo objeto 
seja a gestão de Unidades Básicas de Saúde, de Serviços da Vigilância em Saúde, bem 
como das demais atividades de vigilância, auditoria e controle." (NR).
 Art. 7º  Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o inciso III do 
art. 3º e o inciso I do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 19 de março de 2015.
 Art. 8º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 Protocolado nº 2015/10/44321
Autoria: Executivo Municipal 

  

 DECRETO Nº 18.857 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015 
 Permite o uso de bem público municipal ao Hospital do Câncer de Barretos 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 DECRETA 
 Art. 1º  Fica permitido o uso, ao Hospital do Câncer de Barretos, do imóvel de proprie-
dade municipal, a seguir descrito:
"uma área de praça localizada no quarteirão 9232 do Cadastro Municipal, no lotea-
mento Parque Itália, com área de 9.063,40 m², e as seguintes medidas e confrontações: 
71,19m mais 65,70m confrontando com a Rua Padre Francisco de Abreu Sampaio; 
3,53m, em chanfro de concordância, com a Rua Padre Francisco de Abreu Sampaio e a 
Rua Newton Carneiro Santiago; 76,12m com a Rua Newton Carneiro Santiago; 1,64m 
mais 1,98m, em chanfro de concordância, com a Rua Newton Carneiro Santiago e 
a Avenida Prefeito Faria Lima; 70,25m mais 40,25m com a Avenida Prefeito Faria 
Lima; 56,46m em curva, mais 20,07m em curva com a alça de acesso sem denomina-
ção, para a Avenida Prestes Maia."
 Art. 2º  A área descrita no artigo 1º deste Decreto deverá ser utilizada pelo permissio-
nário única e exclusivamente para construção de uma unidade do Hospital do Câncer 
de Barretos.
 § 1º  Fica vedada a cessão a terceiros, a qualquer título, da área pública permissionada, 
bem como seu uso para fi ns diversos do estabelecido neste Decreto.
 § 2º  A utilização da área pública para fi nalidade diversa da permitida neste Decreto 

deverá ser objeto de autorização específi ca do permitente.
 § 3º  Não poderá a permissionária utilizar o bem público objeto deste Decreto para exibir 
propaganda de qualquer espécie, notadamente de cunho político, religioso ou comercial.
 Art. 3º  A presente permissão de uso é outorgada por prazo indeterminado, a título 
precário e em caráter gratuito e intransferível.
 Art. 4º  O permitente poderá revogar a permissão objeto deste Decreto, independente-
mente de qualquer ato ou notifi cação judicial ou extrajudicial, por desvio de fi nalidade 
ou descumprimento das condições ora estabelecidas, ou, ainda, quando o interesse 
público o exigir.
 § 1º  Em caso de revogação da permissão, a permissionária restituirá o bem público 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da revogação da permissão, 
obrigando-se, enquanto o mesmo estiver sob sua guarda, a zelar pelo seu bom estado 
e conservação.
 § 2º  A revogação desta permissão não importa em direito da permissionária a indeni-
zação de qualquer natureza, inclusive, por benfeitorias introduzidas na área pública.
 Art. 5º  Fica assegurado ao permitente o direito inderrogável de supervisionar e fi scali-
zar o estrito cumprimento das obrigações estabelecidas neste Decreto, sendo que essa 
fi scalização não inibe nem atenua a responsabilidade da permissionária.
 Parágrafo único.  O permitente reserva-se o direito de acesso ao bem público, objeto 
desta permissão de uso, a fi m de proceder às vistorias e outras diligências que entender 
necessárias e convenientes.
 Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 7º  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
 CÁRMINO ANTONIO DE SOUZA 

 Secretário Municipal de Saúde 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito 
 FERNANDO VAZ PUPO 

 Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
 WANDERLEY DE ALMEIDA 

 Secretário Municipal de Relações Institucionais 
 Redigido na Coordenadoria Setorial de Ações Desapropriatórias e Patrimoniais e revisada no Departamento de 
Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. 

 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor do Departamento de Consultoria Geral 

 SAMUEL BENEVIDES FILHO 
 Coordenador da Coordenadoria Setorial de Ações Desapropriatórias e Patrimoniais 

  

 DECRETO Nº 18.858 DE 18 DE SETEMBRO DE 2015 
 REVOGA O DECRETO Nº 17.323, DE 11 DE MAIO DE 2011. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
 DECRETA 
 Artigo 1º  Fica revogado o Decreto nº 17.323, de 11 de maio de 2011.
 Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 
 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO 

 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
 FERNANDO VAZ PUPO 

 Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
 PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS 

 Secretário Municipal de Infraestrutura 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito   
 Redigido na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, com os elementos constantes do protocolado administra-
tivo nº 2011/10/21.206, e publicado na Secretaria de Chefi a de Gabinete do Prefeito 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

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

  Pregão   nº 293  /2015  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  14/10/43.954 -  Interes-
sado : Secretaria Municipal de Educação -  Objeto : Aquisição de material para escritório 
-  Recebimento das Propostas dos itens 01 a 80 : das 08h do dia 02/10/15 às 09h30min 
do dia 05/10/15 -  Abertura das Propostas   dos itens 01 a 80 : a partir das 09h30min do 
dia 05/10/15 -  Início da Disputa de Preços:  a partir das 09h do dia 06/10/15 -  Disponi-
bilidade do Edital : a partir de 21/09/15, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thais Barrozo pelo telefone (19) 2116-0916. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA  

 Diretor - Departamento Central de Compras 
  

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

PARA ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 292/2  015 -   Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  15/10/16.887 -  Inte-
ressado : Secretaria Municipal de Serviços Públicos -  Objeto : Registro de Preços de 
mudas e touceiras de plantas ornamentais -  Recebimento das Propostas dos itens 01 
a 19 : das 08h do dia 05/10/15 às 09h do dia 06/10/15 -  Abertura das Propostas   dos 
itens 01 a 19 : a partir das 09h do dia 06/10/15 -  Início da Disputa de Preços:  a partir 
das 09h30min do dia 06/10/15 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 21/09/15, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Prego-
eiro João Fernandes pelo telefone (19) 2116-8464. 

 Campinas, 17 de setembro de 2015 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA  

 Diretor - Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 LICITAÇÃO FRACASSADA 
  Processo Administrativo nº  15/10/20.192
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 252/2015
 Objeto:  Registro de Preços de gêneros alimentícios.
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Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, informo que a 
Pregoeira declarou  FRACASSADO  o Pregão Eletrônico nº 252/2015, por não haver 
propostas em condições de aceitabilidade.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Educação, para 
ciência e demais providências. 

 Campinas, 17 de setembro de 2015 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 

 Secretário Municipal de Administração 

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

PARA ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 289  /2015  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  15/10/16.935 -  Inte-
ressado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Registro de Preços de medicamen-
tos analgésicos e de saúde mental para uso das Unidades de Saúde -  Recebimento 
das Propostas dos itens 01 a 77 : das 08h do dia 05/10/15 às 09h do dia 06/10/15 
-  Abertura das Propostas   dos itens 01 a 77 : a partir das 09h do dia 06/10/15 -  Início 
da Disputa de Preços:  a partir das 09h15min do dia 07/10/15 -  Disponibilidade do 
Edital : a partir de 22/09/15, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclare-
cimentos adicionais com o Pregoeira Veruska Vigilato pelo telefone (19) 2116-8411. 

 Campinas, 16 de setembro de 2015 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA  

 Diretor - Departamento Central de Compras 

 RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO   
  Processo Administrativo nº  14/10/34.789
 Interessado:  Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental - APA de Campinas 
(Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável)
 Assunto:  Concorrência n° 06/2015
 Objeto:  Serviços técnicos especializados para a elaboração do Plano de Manejo (PM) 
da Área de Preservação Ambiental (APA) Municipal de Campinas, criada pela Lei 
Municipal nº 10.850/01, a partir da revisão, atualização e complementação de seu 
Plano Local de Gestão.
A Comissão Permanente de Licitações com base na análise da qualifi cação técnica 
(fl s. 1.629 e 1.630), da qualifi cação econômico-fi nanceira (fl . 1.626 e 1.627), e da 
regularidade jurídica, fi scal e trabalhista (fl . 1.632), das licitantes que participaram do 
certame em epígrafe, decide por:
 I) HABILITAR  as empresas a seguir mencionadas:
 - IGPLAN INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA LTDA. - EPP 
 - EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL LTDA. - EPP 
 - SOCIEDADE DA ÁGUA SERVIÇOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA. 
- ME 
 - GEOPROSPEC - GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA. - EPP 
 - WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. 
 II) INABILITAR  as empresas a seguir mencionadas:
-  INSTITUTO EKOS BRASIL , por não comprovar o vínculo do profi ssional de-
tentor dos atestados de capacidade técnica com a empresa licitante, desatendendo o 
subitem 5.11.3, incorrendo nos subitens 10.4 e 10.4.1 do edital.
-  CBFT CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. , por não apresentar atestado de ca-
pacidade técnica, em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que comprove experiência em planejamento e/ou manejo de Unidade de 
Conservação (UC), desatendendo o subitem 5.11.1, incorrendo nos subitens 10.4 e 
10.4.1 do edital.
 III) FIXAR  prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, nos termos 
do artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93.
 IV) COMUNICAR  que, caso não haja interposição de recurso, a abertura dos enve-
lopes com a proposta técnica das empresas habilitadas será realizada às  10h  do dia 
 01/10/  2015 , na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Anchie-
ta, nº 200, 6º andar - Campinas - SP.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados, no endereço acima, 
das 09h às 12h e das 14h às 17h. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES    

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS 

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  15/10/05.760
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social
 Assunto:  Convite n° 27/2015
 Objeto:  Aquisição de persianas e cortinas devidamente instaladas.
Diante dos elementos constantes neste processo administrativo, de acordo com o art. 
43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, combinado com os incisos 
I dos artigos 3º e 11, do Decreto Municipal nº 18.099/13, resolvo:
 1.  HOMOLOGAR  o Convite nº  27/2015,  referente ao objeto em epígrafe.
 2. ADJUDICAR  o objeto às empresas abaixo relacionadas, para os itens indicados:
 PARA O ITEM 1: 
-  OLIMPIO GORO KIMURA-ME , no valor total de R$ 31.663,42 (trinta e um mil 
seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos).
 PARA O ITEM 2:  
 -NOVA PERSIANAS SERVIÇOS E DECORAÇÕES LTDA.-ME , no valor total 
de R$ 4.205,81 (quatro mil duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1.à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, para autorização 
de despesa nos termos do Decreto Municipal 18.099/13;
2. à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de 
Informação Municipal - SIM;
3.à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura da Carta-Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social para demais 
providências. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA  

 Diretor - Departamento Central de Compras 
  

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

  Pregão   nº 294  /2015  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  15/10/36.307 -  Interes-
sado : Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública -  Objeto : 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de leite integral -  Recebimento 

das Propostas do item 01 : das 08h do dia 08/10/15 às 09h30min do dia 09/10/15 - 
 Abertura das Propostas   do item 01 : a partir das 09h30min do dia 09/10/15 -  Início da 
Disputa de Preços:  a partir das 10h30min do dia 09/10/15 -  Disponibilidade do Edital : 
a partir de 25/09/15, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adi-
cionais com a Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA  

 Diretor - Departamento Central de Compras 

 SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 257/2015   
  Processo Administrativo nº  14/10/66.394
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 257/2015
 Objeto:  Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar 
adaptado, através de veículos tipo vans e ônibus, com motoristas devidamente habi-
litados e monitores.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, comunica aos interessados a  SUSPENSÃO “SINE DIE”  do procedimento 
licitatório em epígrafe, em cumprimento à determinação do Egrégio Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo. Oportunamente, será divulgada nova data para abertura 
da sessão pública da licitação. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA  

 Diretor - Departamento Central de Compras 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   
  Protocolo nº  2015/10/43800
 Assunto:  Certidão de Inteiro Teor
 Interessado:  Imobiliária Jardim Myriam Ltda
 À CSA 
A interessada Imobiliária Jardim Myriam Ltda solicita Certidão de Intero Teor do 
Protocolado Administrativo nº 48683 do ano de 2014, para fi ns judiciais.
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5º, XXXIV, b,  in verbis :
“ XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimento de situações de interesse pessoal;” 
Denota-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
das pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor deste protocolado face à de-
monstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.
Providenciadas as cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emis-
são da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal nº 18.050/13); posteriormente, 
encaminhem-se:
1 - À CSA para publicação desta decisão no DOM fi xando-se o prazo de 05 dias para 
a retirada do documento.
2 - Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Ga-
binete do Prefeito para entrega ao interessado, nos termos do Art.9º, § 3º, do Decreto 
Municipal nº 18.050/13. 

 Campinas, 15 de setembro de 2015 
 EDSON VILAS BOAS ORRÚ 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA GERAL 

 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATO   
 Processo Administrativo n.º  15/10/17115  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 159/15.  Ata de Registro de Preços n.º  349/15 
 Detentora da Ata:  DENTAL MARIA LTDA. - ME  CNPJ nº  09.222.369/0001-13 
 Objeto : Registro de preços de materiais de consumo de odontologia - Especialidades  
Preço Unitário:  itens 04 (R$ 9,20), 10 (R$ 34,90) e 76 (R$ 21,69)  Prazo  :  12 meses  
Assinatura:  18/09/2015.

 Processo Administrativo n.º  15/10/17115  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 159/15.  Ata de Registro de Preços n.º  350/15 
 Detentora da Ata:  DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-
LOGICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP  CNPJ nº  07.978.004/0001-98  Objeto : 
Registro de preços de materiais de consumo de odontologia - Especialidades  Preço 
Unitário:  itens 01 (R$ 16,00), 02 (R$ 15,00), 03 (R$ 16,00), 06 (R$ 16,38), 07 (R$ 
15,75), 09 (R$ 43,90), 13 (R$ 6,80), 14 (R$ 9,20), 23 (R$ 30,50), 25 (R$ 15,25), 
26 (R$ 16,70), 27 (R$ 15,20), 28 (R$ 15,20), 29 (R$ 15,18), 30 (R$ 14,90), 31 (R$ 
15,30), 32 (R$ 15,30), 33 (R$15,50), 34 (R$ 17,35), 77 (R$ 23,00), 78 (R$ 19,80), 81 
(R$ 25,40), 83 (R$ 15,40), 90 (R$ 6,00), 91 (R$ 6,75), 93 (R$ 49,00) e 104 (R$ 14,50) 
 Prazo  :  12 meses  Assinatura:  18/09/2015.

 Processo Administrativo n.º  15/10/17115  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 159/15.  Ata de Registro de Preços n.º  351/15 
 Detentora da Ata:  MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA. - EPP  CNPJ 
nº  05.362.071/0001-58  Objeto : Registro de preços de materiais de consumo de odon-
tologia - Especialidades  Preço Unitário:  itens 08 (R$ 44,75), 17 (R$ 7,85), 24 (R$ 
34,80) e 49 (R$ 13,02)  Prazo  :  12 meses  Assinatura:  18/09/2015.

 Processo Administrativo n.º  15/10/17115  Interessado  :  Secretaria Municipal de Saú-
de  Modalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 159/15.  Ata de Registro de Preços n.º  352/15 
 Detentora da Ata:  SDK COMÉRCIO DE CORRELATOS DA SAÚDE LTDA. - EPP 
 CNPJ nº  13.841.510/0001-33  Objeto : Registro de preços de materiais de consumo 
de odontologia - Especialidades  Preço Unitário:  itens 11 (R$ 28,35), 12 (R$ 28,37), 
16 (R$ 10,17), 18 (R$ 12,45), 19 (R$ 12,45), 20 (R$ 12,45), 22 (R$ 12,50), 35 (R$ 
13,00), 36 (R$ 13,50), 37 (R$ 13,00), 38 (R$ 12,59), 39 (R$ 12,59), 40 (R$ 12,59), 
41 (R$ 12,98), 42 (R$ 12,59), 43 (R$ 12,89), 44 (R$ 12,54), 45 (R$ 12,49), 46 (R$ 
12,49), 47 (R$ 12,49), 48 (R$ 12,49), 50 (R$ 12,49), 51 (R$ 12,49), 52 (R$ 12,49), 
53 (R$ 12,49), 54 (R$ 12,49), 55 (R$ 12,44), 56 (R$ 12,44), 57 (R$ 12,44), 58 (R$ 
12,44), 59 (R$ 12,44), 60 (R$ 12,44), 61 (R$ 12,45), 62 (R$ 12,45), 63 (R$ 12,45), 
64 (R$ 12,45), 65 (R$ 12,50), 66 (R$ 12,80), 67 (R$ 12,80), 68 (R$ 12,95), 69 (R$ 
12,95), 70 (R$ 13,00), 71 (R$ 13,00), 72 (R$ 13,50), 73 (R$ 14,00), 74 (R$ 14,00), 75 
(R$ 14,00), 79 (R$ 7,99), 82 (R$ 7,00), 85 (R$ 12,60), 92 (R$ 70,00), 96 (R$ 17,00), 
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98 (R$ 18,00), 99 (R$ 16,50), 100 (R$ 1,20), 102 (R$ 15,00) e 103 (R$ 8,00)  Prazo  : 
 12 meses  Assinatura:  18/09/2015.

 Processo Administrativo n.º  14/70/03698  Donatário  :  Município de Campinas  Doa-
dor:  CAIXA ESCOLAR DA CIMEI 29  CNPJ nº  05.024.075/0001-26  Interessado:  
Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação n.º  233/15  Objeto  :  Doação de 
bens móveis  Valor  R$ 661,00  Assinatura:  18/09/2015.

 Processo Administrativo n.º  14/70/03567  Donatário  :  Município de Campinas  Do-
ador:  CAIXA ESCOLAR DA CEMEI DR. EDUARDO PEREIRA DE ALMEIDA 
 CNPJ nº  04.983.538/0001-14  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo 
de Doação n.º  234/15  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor  R$ 434,00  Assinatura:  
18/09/2015.

 Processo Administrativo n.º  14/40/00540  Donatário  :  Município de Campinas  Do-
ador:  ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA EMEF MARIA LUIZA POMPEO DE CA-
MARGO  CNPJ nº  01.926.783/0001-00  Interessado:  Secretaria Municipal de Educa-
ção  Termo de Doação n.º  235/15  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor  R$ 8.034,60 
 Assinatura:  18/09/2015.

 Processo Administrativo n.º  15/70/01040  Donatário  :  Município de Campinas  Do-
ador:  CAIXA ESCOLAR DA CEMEI DR. EDUARDO PEREIRA DE ALMEIDA 
 CNPJ nº  04.983.538/0001-14  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo 
de Doação n.º  236/15  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor  R$ 4.929,90  Assina-
tura:  18/09/2015.

 Processo Administrativo n.º  15/10/17173  Donatário  :  Município de Campinas  Do-
ador:  CAIXA ESCOLAR DA CEMEI CATARINA MILANI MANARINI  CNPJ nº  
04.986.950/0001-98  Interessado:  Secretaria Municipal de Educação  Termo de Doação 
n.º  237/15  Objeto  :  Doação de bens móveis  Valor  R$ 8.632,79  Assinatura:  18/09/2015.

 Processo Administrativo n.º  12/10/42276  Interessado:  Gabinete do Prefeito  Mo-
dalidade  :  Pregão Eletrônico n.º 77/13  Contratada:  TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
 CNPJ nº  02.558.157/0001-62  Termo de Contrato n.º  105/13  Termo de Aditamento 
  n.º  119/15  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, a 
partir de 30/07/2015 e aditamento no percentual de 11,5% para inclusão de 3 linhas 
telefônicas.  Valor:  R$ 73.475,16  Assinatura:  30/07/2015.

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

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

Inclusão Social em 17/09/2015 
  PROTOCOLO Nº:  15/10/39.423
 INTERESSADO:  Programa Juventude Conectada / SMCAIS
 OBJETO:  Pagamento de bolsas aos participantes do Programa Juventude Conectada
Em face dos elementos constantes do presente processo administrativo; e do disposto 
na Lei Municipal nº 14.853/14,  AUTORIZO  a despesa no valor de  R$ 1.227.974,40 
(um milhão, duzentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e 
quarenta centavos)  para pagamento das bolsas do Programa Juventude Conectada.
Publique-se na forma da lei.
Em seguida, encaminhe-se à Coordenadoria Orçamentária e Financeira do Departa-
mento de Gestão e Desenvolvimento Social desta Pasta para emissão da correspon-
dente Nota de Empenho. 

 Campinas, 17 de setembro de 2015 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 
 ATOS DO CONSELHO 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA - Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 14.697 de 07 de outubro de 2013, no âmbito de sua competência legal 
 CONVOCA  seus Conselheiros Titulares e  convida  os Suplentes para Reunião  EX-
TRAORDINÁRIA  do CMDCA a realizar-se em sua sede sito à Rua Ferreira Pente-
ado, nº 1331 - Centro.
Data:  22/09/2015  / Hora:  10h 
 PAUTA :  Deliberação sobre: 
1.Processo Eleitoral de Conselheiros Tutelares
2.Registro do ISBET - Instituto Brasileiro Pró Educação, Trabalho e Desenvolvimento 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 MARIA JOSÉ GEREMIAS 

 PRESIDENTE DO CMDCA/Campinas 

 DESPACHO 
 Expediente despachado pela Srª. Secretária de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social em 18/09/2015  
Em cumprimento à Lei Municipal Complementar nº 115, de 29 de Agosto de 2015, que 
dispõe sobre a Política Municipal da Juventude e sobre o Conselho Municipal da Juven-
tude de Campinas, em seu Artigo 15 - Das Disposições Finais e Transitórias, a Secretá-
ria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, no uso de suas atribuições, 
faz publicar a composição da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal da Juventude, 
responsável pelo cadastro preliminar de entidades e movimentos populares e sociais, 
registro de candidaturas, eleitores, e recebimento e análise dos documentos.
1 -  Felipe Gonçalves da Silva  (Coordenador), RG 36.712.812-3, Matrícula 130.852-1;
2 -  Cinthia C. da Rosa Vilas Boas , RG 36.374.294-3;
3 -  Cauê Marcel Alves Moreira , RG 53.468.211-X;
4 -  Leopoldo Baffi Favari , RG 47.788.241-9;
5 -  Carlos Henrique Estevan da Silva , RG 41.608.434-56;
6 -  Wisllayne Ivellyze de Oliveira Dri , RG 36.249.936-6;
7 -  Paulo Henrique Franco Bueno , RG 43.733.760-1. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária De Cidadania, Assistência E Inclusão Social 

 CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR 
 Decreto Municipal n° 18.050, de 01 de agosto de 2013 

 De acordo com a solicitação, protocolada sob n° 2015/10/44.256, formulada pelo  Sr. 

Maurílio Ferreira da Silva , RG  16.566.873-8 - SSP/SP ,  decido pelo indeferimen-
to integral da Certidão do protocolado de n° 2014/10/51.556 , considerando o não 
atendimento do preceituado no artigo 2º, do Decreto Municipal n° 18.050, de 01 de 
agosto de 2013.
Publique-se. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

 Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 RESOLUÇÃO SME/FUMEC Nº 08/2015 
 Altera a Resolução SME/FUMEC nº 02/2015, de 28 de janeiro de 2015 

e dá outras providências 
 A Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC, no uso das atribuições 
de seus cargos 
 RESOLVE, 
 Art. 1º  Alterar o Anexo I da Resolução SME/FUMEC nº 02/2015, de 28 de janeiro 
2015, item feriados escolares, que passa a vigorar nos termos do ANEXO I desta 
Resolução.
 Art. 2º  A Coordenadoria da Educação Básica (CEB) e o titular da Gestão Pública dos 
Programas de Educação de Jovens e Adultos (GPEJA/FUMEC) parametrizarão o sis-
tema INTEGRE, possibilitanto a alteração do dia 09 de outubro, de  dia  letiv o para  não 
letivo  (Feriado Escolar) e do dia 15 de outubro de  Feriado Escolar , para  dia letivo .
 Art. 3º  As Equipes Gestoras das Unidades Educacionais da SME e da FUMEC re-
planejarão os calendários no sistema INTEGRE, para atender ao disposto por esta 
Resolução.
 Art. 4º  Os Supervisores Educacionais e a GPEJA/FUMEC procederão à análise do 
replanejamento realizado pelas Equipes Gestoras, às indicações de correções, se ne-
cessário, e a validação dos calendários no sistema INTEGRE.
 Art. 5º  Os Representantes Regionais e a Diretoria Executiva da FUMEC homologarão 
os calendários no sistema INTEGRE e cuidarão para que os prazos indicados por esta 
Resolução sejam cumpridos.
 Art. 6º  O cronograma das ações decorrentes do disposto por esta Resolução consta 
do  ANEXO II .
 Art. 7º  Esta resolução passa a vigorar na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 ANEXO I
FERIADOS ESCOLARES

CINZAS 18/02/2015
COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, EM ANTECIPAÇÃO AO DIA 15/10/2015 09/10/2015

ANEXO II
DATA/

PERÍODO AÇÃO COMPETÊNCIA

ATÉ 
25/09/2015

PARAMETRIZAÇÃO PARA REPLANEJA-
MENTO DO CALENDÁRIO ESCOLAR.

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
(CEB) E GPEJA/FUMEC

28/09/2015 A 
30/09/2015

REPLANEJAMENTO DO CALENDÁRIO 
ESCOLAR

EQUIPES GESTORAS DAS UNIDADES EDU-
CACIONAIS DA SME E DA FUMEC

ATÉ 
02/10/2015 VALIDAÇÃO DOS CALENDÁRIOS SUPERVISORES EDUCACIONAIS E GPEJA/

FUMEC
ATÉ 

07/10/2015 HOMOLOGAÇÃO DOS CALENDÁRIOS REPRESENTANTES REGIONAIS E DIRETO-
RIA EXECUTIVA DA FUMEC

 

  

 PORTARIA SME Nº 40/2015   
 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo e conside-
rando a necessidade de organizar os blocos para os processos de atribuição e remoção 
dos professores PEB IV para 2016,
 RESOLVE :
 Art. 1º  Instituir Comissão, de caráter consultivo, para a elaboração de proposta para a 
organização dos blocos de Educação Especial para 2016.
 § 1º  A Comissão referida no caput será constituída pelos seguintes servidores: 
Beatriz Angélica Alcântara Cardoso, matrícula 108.072-5
Eliana Aparecida Pires da Costa, matrícula 108.169-1
Eliana Briense Jorge Cunha, matrícula 108.177-2
Flavia Barthus Nardy Torrecilas, matrícula 119.433-0
Lígia Maria Fernandes, matrícula 119.102-0
Luzia de Cássia Betty, matrícula 108.314-7
Margarete Savassa Daniel Montanhaur, matrícula 90.208-0
Margarida Montejano da Silva, matrícula119.854-8
Tânia Maria Ximenes Ferreira, matrícula 122.071-3
Waldina Regina de Almeida Vaz de Lima, matrícula 121.630-9
Wladimir Stempniak Mesko, matrícula 119.678-2
 § 2º  A Comissão deverá reunir-se nos dias 01/10, 07/10 e 14/10, das 9h00 às 12h00, 
na sala de reuniões do 9º andar do Paço Municipal.
 Art. 2º  O relatório fi nal com as sugestões da comissão deverá ser encaminhado ao 
Departamento Pedagógico até o dia 14 de outubro de 2015.
 Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE FINANÇAS 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Protocolo n. 2015/10/35805
Interessado: Renato Benedito Ebert
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Recurso em certidão de Inteiro Teor
Com base em tudo o que consta neste processo e, em especial, na manifestação supra 
da Assessoria desta Secretaria, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por ilegitimidade 
da recorrente. 

 Campinas, 16 de setembro de 2015 
 HAMILTON BERNARDES JÚNIOR 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE FINANÇAS 

 JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA 
 A Prefeitura Municipal de Campinas, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº: 8.666 
de 21 de Junho de 1993, e suas alterações vem justifi car o pagamento fora de ordem 
cronológica por se tratar de relevante interesse público, dos seguintes serviços e for-
necimentos:

FORNECEDOR VALOR R$
FSB PUBLICIDADE LTDA 1.261.111,66

 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 HAMILTON BERNARDES JÚNIOR 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: 2008/10/52593 
 Interessado: Alceu Carneiro da Cunha Filho 
Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, AUTORIZO 
a conversão em renda dos depósitos administrativos, no valor total de 18.485,0281 
UFIC, para extinção parcial dos créditos de IPTU referente aos exercícios de 2008 e 
2011 e extinção dos créditos de IPTU dos exercícios de 2009, 2010 e 2012, relativo ao 
imóvel cadastrado sob o código cartográfi co nº 3264.21.78.0615.00000, nos moldes 
do artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA 

 Diretor DCCA 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 SETOR DE ITBI 
 NOTIFICAÇÃO 

  Assunto:  Verifi cação da Condição Resolutória Decorrente da Não Incidência do ITBI
na Integralização do Capital Social de Pessoa Jurídica
Conforme decisão administrativa publicada no Diário Ofi cial do Município - DOM de 
Campinas foi condicionalmente concedida a não incidência do ITBI. Para a sua con-
cessão em defi nitivo a empresa não pode ter mais de 50% da receita operacional prove-
niente de transações de compra e venda de imóveis ou de direitos relativos a imóveis, 
locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil nos anos de 2012, 2013 e 2014, 
nos termos dos arts. 5º, inciso I e 6º da Lei Municipal nº 12.391/05, do art. 37 da Lei nº 
5.172/66 (Código Tributário Nacional) e do art. 156, §2º da Constituição Federal.
Considerando ter decorrido o prazo de verifi cação da condição resolutória e não tendo 
os contribuintes abaixo relacionados apresentado por suas iniciativas a respectiva ve-
rifi cação,  NOTIFICA-SE  os mesmos a procederem o a seguir determinado:
I - Preencha o formulário Declaração de Receitas, referente aos anos de 2012, 2013 e 
2014. O formulário editável está disponível no endereço eletrônico http://www.cam-
pinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1177E.pdf);
II - Verifi que se a empresa cumpriu a condição resolutória.
a)  Em caso de cumprimento 
Protocole requerimento de juntada da Declaração de Receitas preenchida ao protoco-
lado de pedido do benefício fi scal.
Observe que a fi scalização poderá requisitar outros documentos para a comprovação 
do cumprimento da condição resolutória.
b)  Em caso de não cumprimento 
Recolha o ITBI das transmissões dos imóveis cuja não incidência de ITBI foi reco-
nhecida, com os devidos acréscimos legais, nos termos do art. 21, incisos I e II, da Lei 
municipal nº 12.391/2005.
Protocole requerimento de juntada de cópia das guias de recolhimento de ITBI devi-
damente pagas ao protocolado de pedido do benefício fi scal.
Proceda ao pagamento do ITBI. Para tanto, acesse o  site  abaixo e siga as instruções 
do item "8. BENS IMÓVEIS OU DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO 
DA PESSOA JURÍDICA": 
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/fi nancas/itbi/itbi-recolhimento.php
 PRAZO DE ATENDIMENTO:  30 (trinta) dias do recebimento desta notifi cação 
para que sejam efetuados os pagamentos ou preenchimento da Declaração de Receita 
e protocolado o requerimento de juntada.
 OBSERVAÇÕES 
O requerimento de juntada deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Campi-
nas - Protocolo Geral, térreo, no horário das 08:00 às 17:00h.
Caso o recolhimento venha a ser incorreto, não haja recolhimento ou haja necessidade 
de apuração de ofício pelo Fisco, o contribuinte estará sujeito à ação fi scal e à apli-
cação da multa de 60 a 120% sobre o valor do imposto devido e não pago através de 
Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), nos termos do art. 18 da Lei Munici-
pal nº 12.391/05. Não obstante, poderá ser apurada responsabilidade penal por crime 
contra a ordem tributária.
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: luiza.ribeiro@campinas.
sp.gov.br. 
Protocolado: 2011/10/22376
 Interessado:  Bairro Novo Campinas 01 - Empreendimento Imobiliário S/A
 Data da Publicação no DOM:  10/11/2011
 Protocolado: 2011/10/20886
 Interessado:  FFT Realizações Imobiliárias Ltda
 Data da Publicação no DOM:  04/10/2011
 Protocolado:  2011/10/27856
 Interessado:  EBENEZER Administradora de Bens Próprios Ltda 
 Data da Publicação no DOM:  09/01/2012
 Protocolado:  2011/10/31515

 Interessado:  Cumaru Participações Ltda
 Data da Publicação no DOM:  17/08/2012
 Protocolado:  2011/10/38244
 Interessado:  Silgam Participações Societárias Ltda
 Data da Publicação no DOM:  29/03/2012
 Protocolado:  2011/10/38243
 Interessado:  Joan Participações Societárias Ltda
 Data da Publicação no DOM:  10/04/2012  

 Campinas, 17 de setembro de 2015 
 LUIZA BASSI DE CASTO RIBEIRO 

 Agente Fiscal Tributário      
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 Expediente despachado pelo Sr. Diretor em 14/09/2015  

 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS,  no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fi scais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso I da 
Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, combinada com o disposto na Lei 14.951/14, 
bem como atendendo ao estabelecido nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/07, do  DEFERIMENTO  do pedido de isenção do IPTU,  a partir do exercí-
cio de 2015 , requerido para os imóveis constantes dos procedimentos administrativos 
adiante relacionados, tendo em vista que atendidas as exigências legais: 

PROTOCOLADO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁFICO
2015/03/4667 LUIZ JOSÉ DA SILVA 5231.22.59.0385.01001

 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS,  no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fi scais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso III 
da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, bem como atendendo ao estabelecido nos 
artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  DEFERIMENTO  do pe-
dido de isenção do IPTU,  a partir do exercício de 2009 , requerido para os imóveis 
constantes dos procedimentos administrativos adiante relacionados, tendo em vista 
que foram atendidas as exigências legais: 

PROTOCOLADO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁFICO
2014/03/18953 JAIRO IBRAIM 3321.64.75.0001.22016
2014/03/18977 LILIAM SANCHES ROSA 3321.64.75.0001.02015
2014/03/22573 JULIANA MARTINS DE SOUZA 3321.64.28.0001.14005
2014/03/22625 DEISE DA COSTA RIBEIRO 3321.64.28.0001.06016
2014/03/23767 DAMBRE BARBOSA MENDONÇA 3321.64.28.0001.16009
2014/03/27794 CLAUDETE REIS DOS S. DE TOLEDO SILVA 3321.64.75.0001.03005
2014/03/27801 JOSÉ ALVES 3352.32.30.0032.01001
2014/03/27809 SAMARA ROBERTA DE ABREU CALIXTO 3321.64.28.0001.22003
2014/03/27907 MARCOS ALBERTO MARQUES 3362.21.14.0001.06010
2014/03/28132 CARLA APARECIDA DELLA TORRE ARRUDA 3321.64.28.0001.11010
2014/03/29471 ADEMIR BENEDITO DA SILVA CARDOSO 3321.64.75.0001.05006

 

 Campinas, 14 de setembro de 2015 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR  

 AFTM Matrícula 45.556-3 Diretor DRI/SMF 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 Expediente despachado pelo Sr. Diretor em 16/09/2015  

 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS,  no uso 
de suas atribuições legais, faz saber, com base nas manifestações do setor competente 
e demais pareceres fi scais juntados aos autos, fundamentado no artigo 4º, inciso III 
da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, bem como atendendo ao estabelecido nos 
artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, do  DEFERIMENTO  do pe-
dido de isenção do IPTU,  a partir do exercício de 2014 , requerido para os imóveis 
constantes dos procedimentos administrativos adiante relacionados, tendo em vista 
que atendidas as exigências legais: 

PROTOCOLADO INTERESSADO CÓDIGO CARTOGRÁFICO
2014/03/16564 THIAGO DE MELO BENEDITO 3343.51.65.0502.01001
2014/03/18550 FLAVIO CONCEIÇÃO ROQUE 3343.51.76.0361.01001
2014/03/19306 IVAN CARLOS SILVA 3144.43.76.0043.01001
2014/03/28817 EVERSON SOUSA LIMA 3361.52.27.0132.01001
2014/03/28829 RAFAEL APARECIDO LOURENÇO 3362.53.31.0001.02018

 

 Campinas, 16 de setembro de 2015 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR  

 AFTM Matrícula 45.556-3 Diretor DRI/SMF 
  

 NOTIFICAÇÃO 
 Apresentação de Documento 

  Protocolo: 2014/03/19168 
 Interessado(a): Sueli Jesus de Almeida 
 Código Cartográfico: 3321.64.28.0001.24012 
 Assunto: IPTU - Isenção para Habitação Popular 
O(a) Interessado(a) fi ca notifi cado(a) nos termos dos arts. 13, 21 a 23 e 63, parágrafo 1°, da 
Lei Municipal n° 13.104/2007, a apresentar no prazo de  15 (quinze) dias , mediante proto-
colo junto a esta Prefeitura Municipal, na Av. Anchieta, 200, Campinas-SP, via Protocolo 
Geral - Térreo, Guichê 1, solicitando juntada ao protocolado acima para prosseguimento, o 
que segue:  cópia simples de certidão de matrícula imobiliária referente ao imóvel situ-
ado à Rua Hércules Florence, 237, 4° andar, apartamento 43, Botafogo, Campinas/SP . 
O não cumprimento desta notifi cação no prazo estipulado, sem justifi cativa ou contestação 
formalizada, implicará no NÃO CONHECIMENTO e posterior aquivamento do processo, 
nos termos do art. 63, parágrafo 2°, da Lei Municipal n° 13.104/2007. 

 EDUARDO GUEDES DAGUANI 
 AFT - Coordenadoria Setorial de Atendimento/DRI/SMF 

  

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 RERRATIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE PROCEDIMENTO ADMINIS-
TRATIVO TRIBUTÁRIO 

  Protocolo: 2015/10/32229 
 Interessado: PLINIO FREIRE NAPOLEÃO 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
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 C. Cart.: 3414.33.86.0051.01001 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que a 
decisão de fl s. 11 e 12, publicada no DOM de 14/09/2015, contém erro de transcrição 
relativamente à Decisão de Procedimento Administrativo Tributário, em relação aos 
Exercícios de 2010 a 2015,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LEEM:   " ... e dos exercícios de 2013 e 2015 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5,..."  
 LEIA-SE:  " ...e dos exercícios de 2013 a 2015 considerando-se característica cons-
trutiva e padrão de construção NRH 5,..."  
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.

 Protocolo: 2015/10/32229 
 Interessado: LUIZ TIMOSSI NETO 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
 C. Cart.: 3414.33.77.0433.01001 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que a 
decisão de fl s. 69 e 70, publicada no DOM de 14/09/2015, contém erro de transcrição 
relativamente à Decisão de Procedimento Administrativo Tributário, em relação aos 
Exercícios de 2010 a 2015,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LEEM:    "... e dos exercícios de 2013 e 2015 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5,..."  
 LEIA-SE:    "...e dos exercícios de 2013 a 2015 considerando-se característica cons-
trutiva e padrão de construção NRH 5,..."  
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.

 Protocolo: 2015/10/32229 
 Interessado: SYLVIO DO NASCIMENTO ROSA 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
 C. Cart.: 3414.22.97.0018.01001 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que a 
decisão de fl s. 108 e 109, publicada no DOM de 14/09/2015, contém erro de transcri-
ção relativamente à Decisão de Procedimento Administrativo Tributário, em relação 
aos Exercícios de 2010 a 2015,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LEEM:   "... e a retifi cação dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 
2010 e 2015 considerando-se característica construtiva e padrão de
construção NRH 5,..."  
 LEIA-SE:   "...e a retifi cação dos lançamentos do IPTU dos exercícios de
2010 a 2015 considerando-se característica construtiva e padrão de
construção NRH 5,..."  
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.

 Protocolo: 2015/10/32229 
 Interessado: GILBERTO CARNEIRO FRADE 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
 C. Cart.: 3412.54.91.0294.01001 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que a 
decisão de fl s. 132 e 133, publicada no DOM de 14/09/2015, contém erro de transcri-
ção relativamente à Decisão de Procedimento Administrativo Tributário, em relação 
aos Exercícios de 2010 a 2015,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LEEM:    "... e dos exercícios de 2013 e 2015 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5,..."  
 LEIA-SE:    "...e dos exercícios de 2013 a 2015 considerando-se característica cons-
trutiva e padrão de construção NRH 5,..."  
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.

 Protocolo: 2015/10/32229 
 Interessado: CELSO LOPES 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
 C. Cart.: 3412.54.71.0114.01001 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que a 
decisão de fl s. 147 e 148, publicada no DOM de 14/09/2015, contém erro de transcri-
ção relativamente à Decisão de Procedimento Administrativo Tributário, em relação 
aos Exercícios de 2010 a 2015,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LEEM:    "... e dos exercícios de 2013 e 2015 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5,..."  
 LEIA-SE:    "...e dos exercícios de 2013 a 2015 considerando-se característica cons-
trutiva e padrão de construção NRH 5,..."  
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.

 Protocolo: 2015/10/32229 
 Interessado: ANGELA TRECCO E/OU 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
 C. Cart.: 3412.54.71.0094.01001 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que a 
decisão de fl s. 161 e 162, publicada no DOM de 14/09/2015, contém erro de transcri-
ção relativamente à Decisão de Procedimento Administrativo Tributário, em relação 
aos Exercícios de 2010 a 2015,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LEEM:   "... e dos exercícios de 2013 e 2015 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5,..."  
 LEIA-SE:   "...e dos exercícios de 2013 a 2015 considerando-se característica cons-
trutiva e padrão de construção NRH 5,..."  
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.

 Protocolo: 2015/10/32229 
 Interessado: FAUSTO BERNARDES DUARTE 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
 C. Cart.: 3412.54.71.0084.01001 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que a 
decisão de fl s. 168 e 169, publicada no DOM de 14/09/2015, contém erro de transcri-
ção relativamente à Decisão de Procedimento Administrativo Tributário, em relação 
aos Exercícios de 2010 a 2015,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LEEM:    "... e dos exercícios de 2013 e 2015 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5,..."  
 LEIA-SE:    "...e dos exercícios de 2013 a 2015 considerando-se característica cons-

trutiva e padrão de construção NRH 5,..."  
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.

 Protocolo: 2015/10/32229 
 Interessado: OSCAR PFARRIUS 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
 C. Cart.: 3412.54.83.0060.01001 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que a 
decisão de fl s. 201 e 202, publicada no DOM de 14/09/2015, contém erro de transcri-
ção relativamente à Decisão de Procedimento Administrativo Tributário, em relação 
aos Exercícios de 2010 a 2015,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LEEM:    "... e dos exercícios de 2013 e 2015 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5,..."  
 LEIA-SE:    "...e dos exercícios de 2013 a 2015 considerando-se característica cons-
trutiva e padrão de construção NRH 5,..."  
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.
 
Protocolo: 2015/10/32229 
 Interessado: ELEONORA AUGUSTA BLECHA 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
 C. Cart.: 3412.54.76.0388.01001 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que a 
decisão de fl s. 291 e 292, publicada no DOM de 14/09/2015, contém erro de transcri-
ção relativamente à Decisão de Procedimento Administrativo Tributário, em relação 
aos Exercícios de 2010 a 2015,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LEEM:   "... e dos exercícios de 2013 e 2015 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5,..." 
 LEIA-SE:   "...e dos exercícios de 2013 a 2015 considerando-se característica cons-
trutiva e padrão de construção NRH 5,..." 
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.

 Interessado: JEPED ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
 C. Cart.: 3412.51.96.0261.01001 
 ERRATA 
Consubstanciado nas disposições do art. 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se que a 
decisão de fl s. 426 e 427, publicada no DOM de 14/09/2015, contém erro de transcri-
ção relativamente à Decisão de Procedimento Administrativo Tributário, em relação 
aos Exercícios de 2010 a 2015,  retifico  a referida decisão nos seguintes termos:
 ONDE SE LEEM:   "... e dos exercícios de 2013 e 2015 considerando-se caracterís-
tica construtiva e padrão de construção NRH 5,..." 
 LEIA-SE:   "...e dos exercícios de 2013 a 2015 considerando-se característica cons-
trutiva e padrão de construção NRH 5,..." 
Os demais dados do despacho permanecem inalterados. 

 Campinas, 17 de setembro de 2015 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR 

 AFTM/DIRETOR DRI/SMF MATRÍCULA 45.556-3 
  

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

ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO  
 Protocolo: 2014/03/30424 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3242.64.12.0602.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3242.64.12.0602.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 

 Protocolo: 2014/03/30425 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
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 Cartográfico: 3242.63.46.1146.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3242.63.46.1146.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30426 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.0070.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.0070.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30427 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4657.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 

com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4657.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30428 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.3918.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.3918.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30429 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4314.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
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imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4314.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30430 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4333.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4333.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30431 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.0085.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.0085.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 

dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30432 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1086.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1086.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30434 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.0694.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.0694.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
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Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30552 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.3905.00000  
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.3905.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30555 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3242.63.81.0361.00000  
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3242.63.81.0361.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 

direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30556 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1660.00000  
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1660.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30559 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3242.63.81.0125.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3242.63.81.0125.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
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obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30560 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1595.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1595.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30564 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4414.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4414.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 

da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30567 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3242.63.46.1259.00000 (Atual: 3242.63.46.1259.01001) 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3242.63.46.1259.01001 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30568 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.0988.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.0988.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
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acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30572 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1335.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1335.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30675 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3242.63.46.0882.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3242.63.46.0882.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 

de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30676 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3242.63.74.0357.00000 (Atual: 3242.63.74.0357.01001) 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3242.63.74.0357.01001 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30677 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3242.63.46.0744.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3242.63.46.0744.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
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será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30679 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.0739.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.0739.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30680 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3242.63.22.0001.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3242.63.22.0001.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 

74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30681 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4261.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4261.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30682 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.0757.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.0757.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30685 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
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 Cartográfico: 3244.32.36.1237.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1237.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30686 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1632.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1632.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30687 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.0960.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 

com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.0960.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30688 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.0772.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.0772.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30689 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4123.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
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imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4123.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30690 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1378.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1378.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30692 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1253.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1253.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 

dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30694 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4109.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4109.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30695 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1512.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1512.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
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Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30696 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4273.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4273.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30697 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1184.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1184.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 

direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30699 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1568.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1568.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30700 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.0800.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.0800.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
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obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30701 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1032.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1032.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30702 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.0814.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.0814.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 

da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30704 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4163.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4163.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30705 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1406.00000 (Atual: 3244.32.36.1406.01001) 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1406.01001 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
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acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30706 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.0946.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.0946.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30707 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4288.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4288.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 

de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30708 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1100.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1100.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30709 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4259.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4259.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
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será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30710 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4245.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4245.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30713 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4077.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4077.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 

74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30714 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4217.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4217.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30715 - e anexo: 2015/03/12575 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4643.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4643.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30716 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
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 Cartográfico: 3244.31.98.4090.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4090.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30717 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1130.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1130.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30718 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1322.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 

com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1322.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30719 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1115.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1115.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30720 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1498.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
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imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1498.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30721 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1540.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1540.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2014/03/30722 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.1554.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.1554.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 

dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30723 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.31.98.4596.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.31.98.4596.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2014/03/30724 
 Interessado: Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 Cartográfico: 3244.32.36.0974.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  in  defiro  o pedido de 
revisão dos lançamentos  de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, emitidos retroa-
tivamente em nov/2014, e do lançamento de Taxa de Coleta, Remoção e Destina-
ção de Lixo  do exercício de  2013, emitidos retroativamente em nov/2014,  para o 
imóvel cadastrado pelo cartográfi co  3244.32.36.0974.00000 , tendo em vista que as 
alegações de alteração nos critérios jurídicos de forma retroativa e de impossibilidade 
de lançamento de IPTU tal como efetuado antes da fi nalização e entrega dos Lotes 
do Loteamento Parque dos Alecrins não devem prosperar, em face de a constituição 
dos créditos tributários referentes ao IPTU ora impugnados ter obedecido ao disposto 
no parágrafo 2º do art. 32 da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN e parágrafo 2º do art. 
2º, c.c. art. 21, § 1º, da Lei Municipal 11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 
13.209/07, em consonância com a manifestação SMAJ da Prefeitura Municipal de 
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Campinas, no sentido de que a partir do momento em que o Loteamento é registrado 
em Cartório de Registro de Imóveis, o lote de terreno passa a integrar a disponibili-
dade do domínio econômico do proprietário, seja ele o próprio loteador ou terceiro 
adquirente, que pode dele dispor, com todos os direitos e obrigações deferidos pelo 
direito de propriedade, sendo inconcebível que o IPTU seja cobrado pela área como 
um todo, como se não houvesse parcelamento, ao Decreto Municipal nº. 16.829/2009 
que aprovou os Planos de Arruamento e Loteamento da Gleba de Terras designada 
por Gleba D-1, destacada da Gleba D, denominado  PARQUE DOS ALECRINS,  à 
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento a que se refere o art. 142 
do CTN; quanto à alegação de majoração do valor venal sem a edição de Lei Ordinária 
(Mapa de Valores), ressaltamos que o aumento do valor unitário do m² do terreno foi 
atribuída por Laudo Técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária 
da Secretaria Municipal de Finanças, e que para efeito de lançamento de IPTU o valor 
unitário do m² de terreno será o constante do laudo técnico elaborado pela Coordena-
doria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Mu-
nicípio, nos estritos termos dos §§4º e 5º do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/2001, 
acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005; quanto à alegação de divergência dos 
valores unitários do m² de terreno constantes de Certidões de Valor Venal e dos lan-
çamentos de IPTU dos exercícios de 2011 a 2013, constituídos em nov/2014, temos a 
informar que as referidas Certidões foram expedidas em data anterior ao procedimento 
de lançamento, efetuado em nov/2014, previsto nos §§ 4º e 5º do art. 16 da Lei Muni-
cipal nº. 11.111/2001, acrescidos pela Lei Municipal nº. 12.445/2005, e em relação à 
alegação de inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo 
e ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/1988, não 
será apreciada em instância administrativa, matéria constitucional, consubstanciado 
nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.  

 16 de setembro de 2015 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR  

 AFTM Matrícula 45-556-3 Diretor DRI/SMF  
  

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

ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO E DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO  

 Protocolo: 2006/10/11773  
 Interessado: Nair Rosolen 
 Cartográfico: 3164.61.00.0374.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  defiro o pedido de 
revisão  do lançamento de  IPTU do exercício de 2006  para o imóvel cadastrado pelo 
cartográfi co nº.  3164.61.00.0374.00000 , alterando-se o lançamento de territorial para 
predial, com área total construída de 168,25 m², categoria construtiva - padrão da 
construção de RH-3 e ano base para fi ns de depreciação de 2005, em conformidade 
com a vistoria fi scal realizada em 19/04/2015, Planilha de Informações Cadastrais 
(PIC) e Parecer Fiscal às fl s. 21 e 22, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A, 
18B e 18E e respectiva Tabela de Valores do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, 
alterada pelas Leis Municipais nº. 12.445/05 e 13.209/07, e art. 41 do Decreto Muni-
cipal nº. 16.274/08, alterado pelos Decretos nº. 17.734/12 18.540/14.
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº. 13.104/07,  determino 
a retificação de ofício  dos lançamentos  de IPTU e Taxas Imobiliárias  para os  exer-
cícios de 2010 a 2015  para o referido imóvel, desde que no momento da execução 
da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para 
a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 
173, I, do CTN, retifi cando-se o lançamento de territorial para predial, com área total 
construída de 168,25 m², categoria construtiva - padrão da construção de RH-3 e ano 
base para fi ns de depreciação de 2005, em conformidade com a vistoria fi scal realizada 
em 19/04/2015, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal às fl s. 21 e 
22, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A, 18B, 18E e 23 e respectiva Tabela 
de Valores do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais 
nº. 12.445/05 e 13.209/07, e art. 41 do Decreto Municipal nº. 16.274/08, alterado pe-
los Decretos nº. 17.734/12 18.540/14, e arts. 5º e 6º da Lei Municipal nº. 6.355/1990, 
alterada pelas Leis nº. 6.809/1991 e 9.951/1998. 
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº. 11.111/01. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº. 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2006/10/11904, anexos 2006/10/56541, 2007/03/2973, 2009/03/3528 
 Interessado: Dinael Francisco 
 Cartográfico: 3344.14.68.0248.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  indefiro o pedido 
de revisão do lançamento de IPTU do exercício de 2006,  para o imóvel cadastrado 
pelo cartográfi co nº.  3344.14.68.0248.00000 , tendo em vista que o valor venal do 
terreno é resultado da alteração do valor unitário do m² de terreno de 9,3642 UFIC/
m² para 28,9876 UFIC/m², em conformidade com a Planta Genérica de Valores apro-
vada pela Lei Municipal nº. 12.446/05, publicada no Diário Ofi cial do Município 
de 23/12/2005, nos termos do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pela 
Lei nº. 12.445/05; e  defiro parcialmente os pedidos de revisão  dos lançamentos de 
 IPTU   dos exercícios de   2007 e 2009  para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº. 
3344.14.68.0248.00000, tendo em vista que os requisitos mínimos de existência de 
melhoramentos indicados no art. 32, §1º, da Lei Federal nº. 5.172/1966 - CTN foram 
preenchidos, conforme documentação anexada aos autos às fl s. 51, 56 e 58, e que o 
valor venal do terreno é resultado da alteração do valor unitário do m² de terreno de 
9,3642 UFIC/m² para 28,9876 UFIC/m², em conformidade com a Planta Genérica 
de Valores aprovada pela Lei Municipal nº. 12.446/05, publicada no Diário Ofi cial 
do Município de 23/12/2005, nos termos do art. 16 da Lei Municipal nº. 11.111/01, 

alterada pela Lei nº. 12.445/05, alterando-se o lançamento de territorial para predial, 
com área total construída de 115,49 m², categoria construtiva - padrão da construção 
de RH-2 e o ano base para fi ns de depreciação de 2006, em conformidade com a 
vistoria fi scal realizada em 10/05/2013, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e 
Parecer Fiscal às fl s. 42 e 47, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A, 18B e 18E 
e Tabela IV constante do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis 
Municipais nº. 12.445/05 e 13.209/07, e art. 41 do Decreto Municipal nº. 16.274/08, 
alterado pelos Decretos nº. 17.734/12 e 18.540/14.
Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo 
às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da 
Lei nº. 13.104/07,  determino a retificação de ofício  dos lançamentos de  IPTU e 
Taxas Imobiliárias  para os  exercícios de 2010 a 2015  para o imóvel cadastrado sob 
código cartográfi co nº.  3344.14.68.0248.00000 , desde que no momento da execução 
da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para 
a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 
173, I, do CTN, retifi cando-se,  para o exercício de 2010,  o lançamento de territorial 
para predial, com área total construída de 115,49 m², categoria construtiva - padrão da 
construção de RH-2 e o ano base para fi ns de depreciação de 2006;  para o exercício 
de 2011,  o lançamento de territorial para predial, com área total construída de 145,22 
m², categoria construtiva - padrão da construção de RH-2 e o ano base para fi ns de de-
preciação de 2006;  para o exercício de 2012,  o lançamento de territorial para predial, 
com área total construída de 190,83 m², categoria construtiva - padrão da construção 
de RH-3 e o ano base para fi ns de depreciação de 2007; e  para os exercícios de 2013 
a 2015,  o lançamento de territorial para predial, com área total construída de 215,74 
m², categoria construtiva - padrão da construção de RH-3 e o ano base para fi ns de 
depreciação de 2008, em conformidade com a vistoria fi scal realizada em 10/05/2013, 
Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal às fl s. 42 a 50, consubstan-
ciado nos termos dos arts. 18, 18A, 18B, 18E e 23 e Tabela IV constante do Anexo I da 
Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais nº. 12.445/05 e 13.209/07, 
art. 41 do Decreto Municipal nº. 16.274/08, alterado pelos Decretos nº. 17.734/12 
e 18.540/14; e arts. 5º e 6º da Lei Municipal nº. 6.355/1990, alterada pelas Leis nº. 
6.809/1991 e 9.958/1991.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº. 11.111/01. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº. 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2007/03/1868, anexos 2008/03/2964, 2009/03/2296, 2010/03/2688, 
2014/03/19145 
 Interessados: Elismar Sarmento Saraiva/ Glaucio Alvarenga de Oliveira 
 Cartográfico: 3423.13.36.0088.01028 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07,  certifico a 
desistência expressa   dos pedidos de revisão do lançamento de IPTU do exercício 
de 2007 e dos lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias dos exercícios de 2008 a 
2010  para o imóvel cadastrado sob cartográfi co nº.  3423.13.36.0088.01028  ,  tendo em 
vista a solicitação através do protocolo nº. 2014/03/19145 e a adesão ao Programa de 
Regularização Fiscal de Campinas - REFIS 2014, em conformidade com a Lei Muni-
cipal nº. 14.866/14, celebrado em out/2014, consubstanciado nos termos do art. 15 da 
Lei Municipal nº. 13.104/07 e  determino a retificação de ofício  dos lançamentos  de 
IPTU e Taxas Imobiliárias  para os  exercícios de 2010 a 2015  para o referido imóvel, 
desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda 
estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, retifi cando-se a categoria construtiva 
- padrão da construção de NRV-5 para NRV-2, o ano base para fi ns de depreciação de 
1963 para 1957 e a situação do imóvel de Meio de Quadra para Esquina, conforme 
apurado em vistoria fi scal realizada em 14/11/2014, Planilhas de Informações Ca-
dastrais e Parecer Fiscal às fl s. 42 e 43, consubstanciado nas disposições do art. 17, 
18, 18A, 18B, 18E e 23 e respectiva Tabela de Valores constante do Anexo I da Lei 
11.111/01, alterada pelas Leis nº. 12.445/05 e 13.209/07, e arts. 5º e 6º da Lei Munici-
pal nº. 6.355/90, alterada pelas Leis nº. 6.809/1991 e 9.951/1998.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº. 11.111/01. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº. 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2007/03/02638, anexos 2009/03/8079, 2010/03/3971, 2011/03/3601, 
2013/03/3626 
 Interessado: Isaias Gonçalves da Cruz 
 Cartográfico: 3342.63.70.0083.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  defiro os pedidos 
de revisão  dos lançamentos de  IPTU e Taxas de Coleta, Remoção e Destinação de 
Lixo dos exercícios de 2007, 2010, 2011 e 2013  para o imóvel cadastrado pelo carto-
gráfi co nº.  3342.63.70.0083.01001 , alterando-se a área total construída de 251,72 m² 
para 125,86 m² e a categoria construtiva - padrão da construção de RH-5 para RH-1, 
em conformidade com a vistoria fi scal realizada em 21/10/2014, Planilha de Informa-
ções Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal às fl s. 40 a 43, consubstanciado nos termos dos 
arts. 18, 18A, 18B e Tabela IV constante do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, 
alterada pelas Leis Municipais nº. 12.445/05 e 13.209/07, e art. 5º da Lei Municipal 
nº. 6.355/1990, alterada pelas Leis nº. 6.809/1991 e 9.951/1998.
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº. 13.104/07,  determino 
a retificação de ofício  dos lançamentos  de IPTU e Taxas Imobiliárias  para os  exer-
cícios de 2012 e 2014 e do lançamento de IPTU do exercício de 2015  para o referido 
imóvel, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/
SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os ar-
tigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, retifi cando-se,  para os 
exercícios de 2012 e 2014,  a área total construída de 251,72 m² para 125,86 m² e a ca-
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tegoria construtiva - padrão da construção de RH-5 para RH-1,  e para o exercício de 
2015,  a categoria construtiva - padrão da construção de RH-5 para RH-2 e o ano base 
para fi ns de depreciação de 1994 para 2004, em conformidade com a vistoria fi scal 
realizada em 21/10/2014, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal às 
fl s. 40 a 44, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A, 18B, 18E e 23 e Tabela IV 
constante do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais 
nº. 12.445/05 e 13.209/07, art. 41 do Decreto Municipal nº. 16.274/08, alterado pelos 
Decretos nº. 17.734/12 e 18.540/14, e art. 5º da Lei Municipal nº. 6.355/1990, alterada 
pelas Leis nº. 6.809/1991 e 9.951/1998. 
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº. 11.111/01. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº. 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2007/03/02986, anexos 2008/10/15062, 2014/03/5865 
 Interessado: Luiz Carlos Schio 
 Cartográficos: 3364.22.76.0197.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado com 
os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  defiro  o pedido de revisão 
do lançamento de  IPTU  do exercício de  2007  para o imóvel cadastrado sob código 
cartográfi co  3364.22.76.0197.00000,  alterando-se o lançamento de territorial para 
predial, com área total construída de 73,08 m², categoria construtiva - padrão da cons-
trução de RH-3 e o ano base para fi ns de depreciação de 2006, conforme vistoria fi scal 
realizada em 24/12/2014, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal 
às fl s. 35 e 37, consubstanciado nos termos dos arts. 17, 18A, 18B e 18E e Tabela IV 
constante do Anexo I da Lei 11.111/01, alterada pelas Leis nº.. 12445/05 e 13.209/07.
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07,  deixo de 
conhecer  do pedido de revisão dos lançamentos de  IPTU  do exercício  de 200  8 , para o 
imóvel cadastrado com código cartográfi co nº.  3364.22.76.0197.00000,  tendo em vis-
ta que o pedido foi interposto fora do prazo determinado pelo art. 34 da Lei Municipal 
nº. 13.104/2007, nos termos do art. 83, I, da Lei nº. 13.104/07, fi cando o requerente, 
desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração da decisão, exclusivamente 
no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 
dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 da Lei nº. 13.104/07; 
e  determino a retificação de ofício  dos lançamentos de  IPTU  e Taxas Imobiliárias 
 para os  exercícios de 2010 a 2015  para o referido imóvel, desde que no momento da 
execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo 
legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo 
único, c.c. 173, I, do CTN, retifi cando-se o lançamento de territorial para predial, com 
área total construída de 73,08 m², categoria construtiva - padrão da construção de 
RH-3 e o ano base para fi ns de depreciação de 2006, conforme vistoria fi scal realizada 
em 24/12/2014, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal às fl s. 36 
e 38, consubstanciado nos termos dos arts. 17, 18A, 18B, 18E e 23 da Lei 11.111/01, 
alterada pelas Leis nº.. 12445/05 e 13.209/07, e arts. 5º e 6º da Lei Municipal nº. 
6.355/1990, alterada pelas Leis nº. 6.809/1991 e 9.951/1998.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº. 11.111/01. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº. 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2007/10/25916, anexos 2008/03/3369, 2009/03/2108 
 Interessado: Edvaldo Fraga de Oliveira 
 Cartográfico: 3444.23.12.0762.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  defiro os pedidos de 
revisão  dos lançamentos de  IPTU dos exercícios de 2008 e 2009  para o imóvel ca-
dastrado pelo cartográfi co nº.  3444.23.12.0762.01001 , alterando-se a categoria cons-
trutiva - padrão da construção de RH-3 para RH-2, em conformidade com a vistoria 
fi scal realizada em 26/11/2014, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer 
Fiscal às fl s. 51 e 52, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A e 18B e Tabela IV 
constante do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais 
nº. 12.445/05 e 13.209/07.
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº. 13.104/07,  determino 
a retificação de ofício  dos lançamentos  de IPTU  para os  exercícios de 2010   a 2015 
 para o imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº.  3444.23.12.0762.01001 , desde 
que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda este-
jam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, retifi cando-se a categoria construtiva 
- padrão da construção de RH-3 para RH-2, em conformidade com a vistoria fi scal 
realizada em 26/11/2014, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal 
às fl s. 51 e 52, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A, 18B e 23 e Tabela IV 
constante do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais 
nº. 12.445/05 e 13.209/07.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº. 11.111/01. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº. 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2007/10/49409  
 Interessado: Ademar Gonçalves de Oliveira 
 Cartográficos: 3451.32.78.0015.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 

Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 
66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07,  deixo de 
conhecer  do pedido de revisão dos lançamentos de  IPTU  do exercício  de 2007 , para o 
imóvel cadastrado com código cartográfi co nº.  3451.32.78.0015.01001,  tendo em vis-
ta que o pedido foi interposto fora do prazo determinado pelo art. 34 da Lei Municipal 
nº. 13.104/2007, nos termos do art. 83, I, da Lei nº. 13.104/07, fi cando o requerente, 
desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração da decisão, exclusivamente 
no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 
dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 da Lei nº. 13.104/07; 
e  determino a retificação de ofício  dos lançamentos de  IPTU  e Taxas Imobiliárias 
 para os  exercícios de 2013 a 2015  para o referido imóvel, desde que no momento da 
execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo 
legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo 
único, c.c. 173, I, do CTN, retifi cando-se a área total construída de 295,00 m² para 
263,34 m² e a categoria construtiva - padrão da construção de RH-5 para RH-4, man-
tendo-se os demais dados cadastrais inalterados, conforme vistoria fi scal realizada em 
22/06/2015, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal às fl s. 40 e 41, 
consubstanciado nos termos dos arts. 17, 18A, 18B e 23 da Lei 11.111/01, alterada pe-
las Leis nº.. 12445/05 e 13.209/07, e art. 5º da Lei Municipal nº. 6.355/1990, alterada 
pelas Leis nº. 6.809/1991 e 9.951/1998.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº. 11.111/01. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº. 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2008/03/1279, anexo 2009/03/1352 
 Interessado: Alzira Artem Vivian 
 Cartográfico: 3343.43.57.0066.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado com 
os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  defiro os pedidos de re-
visão  dos lançamentos de  IPTU e Taxas Imobiliárias dos exercícios de 2008 e 2009 
 para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº.  3343.43.57.0066.01001 , alterando-se a 
área total construída de 217,00 m² para 198,84 m² e a categoria construtiva - padrão 
da construção de RH-4 para RH-3, em conformidade com a vistoria fi scal realizada 
em 15/10/2014, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal às fl s. 23 e 
24, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A e 18B e Tabela IV constante do Ane-
xo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais nº. 12.445/05 e 
13.209/07, art. 5º da Lei Municipal nº. 6.355/1990, alterada pelas Leis nº. 6.809/1991 
e 9.951/1998.
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº. 13.104/07,  deter-
mino a retificação de ofício  dos lançamentos  de IPTU e Taxas Imobiliárias  para 
os  exercícios de 2010   a 2015  para o imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº. 
 3343.43.57.0066.01001 , desde que no momento da execução da presente decisão pela 
CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que 
tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, retifi cando-
-se a área total construída de 217,00 m² para 198,84 m² e a categoria construtiva - 
padrão da construção de RH-4 para RH-3, em conformidade com a vistoria fi scal 
realizada em 15/10/2014, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal 
às fl s. 23 e 24, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A, 18B e 23 e Tabela IV 
constante do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais 
nº. 12.445/05 e 13.209/07, art. 5º da Lei Municipal nº. 6.355/1990, alterada pelas Leis 
nº. 6.809/1991 e 9.951/1998.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº. 11.111/01. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº. 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2008/03/2257, anexos 2009/03/2092, 2010/03/3074, 2011/03/3831, 
2012/03/2817, 2013/03/4020 
 Interessado: Domenico Testa 
 Cartográfico: 3421.62.99.0266.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado com 
os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  defiro  os pedidos de revisão 
do lançamento de  IPTU e Taxas Imobiliárias dos exercícios de 2008 e 2011 e dos 
lançamentos de IPTU de 2009, 2010, 2012 e 2013  ,  para o imóvel cadastrado pelo 
cartográfi co nº.  3421.62.99.0266.01001,  alterando-se a área total construída de 241,00 
m² para 164,70 m², a categoria construtiva - padrão da construção de RH-3 para RH-4 
e o ano base para fi ns de depreciação de 1985 para 1979, em conformidade com vis-
toria fi scal realizada em 14/11/2014, Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e Pa-
recer Fiscal às fl s. 32 e 33, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A, 18B e 18E 
e Tabela IV constante do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis 
Municipais nº. 12.445/05 e 13.209/07, e art. 5º da Lei Municipal nº. 6.355/1990, alte-
rada pelas Leis nº. 6.809/1991 e 9.951/1998.
Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo 
às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da 
Lei nº. 13.104/07,  determino a retificação de ofício  dos lançamentos  de Taxas Imo-
biliárias dos exercícios de 2010, 2012 e 2013 e dos lançamentos de   IPTU e  Taxas 
Imobiliárias  para o  exercício de 2014 e 2015  para o referido imóvel, desde que no 
momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam den-
tro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII 
e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, retifi cando-se a área total construída de 241,00 
m² para 164,70 m², a categoria construtiva - padrão da construção de RH-3 para RH-4 
e o ano base para fi ns de depreciação de 1985 para 1979, em conformidade com vis-
toria fi scal realizada em 14/11/2014, Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e Pa-
recer Fiscal às fl s. 32 e 33, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A, 18B e 18E 
e Tabela IV constante do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis 
Municipais nº. 12.445/05 e 13.209/07, e art. 5º da Lei Municipal nº. 6.355/1990, alte-
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rada pelas Leis nº. 6.809/1991 e 9.951/1998.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº. 11.111/01. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº. 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2008/03/2356, anexos 2009/03/2020, 2015/03/3354 
 Interessado: Leandro Eutiquio Martins Malho 
 Cartográfico: 3423.11.50.0102.01048 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  defiro parcial-
mente os pedidos de revisão  dos lançamentos de  IPTU e Taxas Imobiliárias dos 
exercícios de 2008, 2009 e 2015  para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº. 
 3423.11.50.0102.01048 , tendo em vista que os créditos tributários referentes à Taxa 
de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo e à Taxa de Combate a Sinistro foram 
constituídos em conformidade com as Leis Municipais nº. 6.355/1990, alterada pelas 
Leis nº. 6.809/1991 e 9.951/1998, e 6.361/1990, alterando-se a categoria construtiva 
- padrão da construção de RV-4 para RV-2, em conformidade com a vistoria fi scal 
realizada em 10/11/2014, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal 
às fl s. 26 e 27, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A e 18B e Tabela V cons-
tante do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais nº. 
12.445/05 e 13.209/07.
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº. 13.104/07,  determino 
a retificação de ofício  dos lançamentos  de IPTU  para os  exercícios de 2010   a 2014 
 para o imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº.  3423.11.50.0102.01048 , desde 
que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda este-
jam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, retifi cando-se a categoria construtiva 
- padrão da construção de RV-4 para RV-2, em conformidade com a vistoria fi scal 
realizada em 10/11/2014, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal 
às fl s. 26 e 27, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A e 18B e Tabela V cons-
tante do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais nº. 
12.445/05 e 13.209/07, e art. 5º da Lei Municipal nº. 6.355/1990, alterada pelas Leis 
nº. 6.809/1991 e 9.951/1998.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº. 11.111/01. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº. 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09. 

 Protocolo: 2008/10/11792, anexo: 2008/03/4100 
 Interessado: Letycia Prado Von Zuben 
 Cartográfico: 3423.23.63.0273.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 66, 
combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº. 13.104/07,  certifico a desis-
tência tácita do pedido de revisão do lançamento de IPTU do exercício de 2008 , em 
relação ao imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº.  3423.23.63.0273.01001,  em 
face do pagamento dos tributos, nos termos do art. 84 da Lei Municipal nº. 13.104/07; e 
 determino a retificação de ofício  dos lançamentos  de IPTU e Taxas Imobiliárias  para 
os  exercícios de 2012 a 2015  para o referido imóvel, desde que no momento da execu-
ção da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para 
a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, 
I, do CTN, retifi cando-se a área total construída de 266,01 m² para 228,91 m², apurando-
-se o valor venal da construção com base no padrão construtivo de cada um dos pavi-
mentos existentes no imóvel, de acordo com sua respectiva área construída e ano-base 
para depreciação, conforme quadro abaixo, posto tratar-se de imóvel com mais de um 
padrão construtivo e com característica predominantemente não residencial, em confor-
midade com vistoria fi scal realizada em 10/03/2015, Planilhas de Informações Cadastrai 
e Parecer Fiscal às fl s. 23, 24 e 26, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A, 18E, 
20 e 23 e respectivas Tabelas de Valores constante do Anexo I da Lei Municipal nº. 
11.111/01, alterada pelas Leis Municipais nº. 12.445/05 e 13.209/07, art. 41 do Decreto 
Municipal nº. 16.274/08, alterado pelos Decretos nº. 17.734/12 e 18.540/14, arts. 5º e 6º 
da Lei Municipal nº. 6.355/1990, alterada pelas Leis nº. 6.809/1991 e 9.951/1998, e Lei 
Municipal nº. 6.361/1990. 

PARA OS EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015:

ESTRUTURA/
COMPLEMENTO

ÁREA CONSTRUÍDA
(M²)

CATEGORIA
CONSTRUTIVA ANO BASE

FRENTE 202,83 NRH-4 1954
FUNDO 26,08 NRH-4 1957

TOTAL: 228,91 M²

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

 Protocolo: 2008/03/3682, anexos 2010/03/4170, 2011/03/3554 
 Interessado: Pedro Luiz Zanqueta 
 Cartográfico: 3442.42.45.0134.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários  
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº. 13.104/07  defiro o pedido de 
revisão do lançamento de IPTU do exercício de 2008  alterando-se a categoria cons-

trutiva - padrão da construção de RH-5 para RH-4;  e defiro parcialmente os pedidos 
de revisão  dos lançamentos de  IPTU e Taxas Imobiliárias dos exercícios de 2010 e 
2011  para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº.  3442.42.45.0134.01001 , tendo em 
vista que os créditos tributários referentes às Taxas de Coleta, Remoção e Destinação 
de Lixo foram constituídos em conformidade com as Lei Municipal nº. 6.355/1990, 
alterada pelas Leis nº. 6.809/1991 e 9.951/1998, alterando-se a categoria construtiva 
- padrão da construção de RH-5 para RH-4, em conformidade com a vistoria fi scal 
realizada em 17/12/2014, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal 
às fl s. 43 e 44, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A e 18B e Tabela IV cons-
tante do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais nº. 
12.445/05 e 13.209/07.
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº. 13.104/07,  determino 
a retificação de ofício  dos lançamentos  de IPTU  para os  exercícios de 2012   a 2015 
 para o imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº.  3442.42.45.0134.01001 , desde 
que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda este-
jam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 
149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, retifi cando-se a categoria construtiva 
- padrão da construção de RH-5 para RH-4, em conformidade com a vistoria fi scal 
realizada em 17/12/2014, Planilha de Informações Cadastrais (PIC) e Parecer Fiscal 
às fl s. 43 e 44, consubstanciado nos termos dos arts. 18, 18A, 18B e 23 e Tabela IV 
constante do Anexo I da Lei Municipal nº. 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais 
nº. 12.445/05 e 13.209/07.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº. 11.111/01. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº. 13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº. 13.636/09.

 Protocolo: 2010/03/4498  
 Interessado: Augusto Antônio da Silva Filho 
 Cartográfico: 3422.62.90.3093.00000  
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07,  certifico a de-
sistência tácita do pedido de revisão do lançamento de IPTU do exercício de 2010 , 
em relação ao imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº  3423.23.63.0273.01001, 
 em face do pagamento dos tributos, nos termos do art. 15, §2º, da Lei Municipal nº 
13.104/07. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.  

 Campinas, 15 de setembro de 2015 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR  

 AFTM Matrícula 45-556-3 Diretor DRI/SMF  

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

ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO  
 Protocolo: 2015/03/14295 
 Interessado: Toscana Desenvolvimento Urbano S/A 
 Imóvel: 4152.12.10.0398.00000 
 Assunto: Impugnação dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 
Com base nos elementos e documentos constantes dos autos e atendendo as disposi-
ções do art. 68, combinado com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 
13.104/07  indefir  o o pedido de cancelamento dos lançamentos do IPTU dos exer-
cícios de 2013 e 2014  ora impugnados, relativamente ao imóvel cadastrado pelo car-
tográfi co nº 4152.12.10.0398.00000, por estarem corretamente constituídos em face 
das disposições da Lei nº 11.111/01 e 5.172/66 - CTN, senão vejamos:  a)  não assiste 
razão às alegações de violação ao art. 16, §§ 2º e 4º da Lei nº 11.111/01 e ao art. 97, 
incisos I e II, § 1º do CTN por ausência de lei que instituiu a base de cálculo. A base 
de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, composto pelo valor venal do terreno e 
da construção, disciplinados através dos arts. 10 e 11 da Lei nº 11.111/01. O art. 16 da 
mesma lei determina a forma de apuração do valor venal do terreno, o qual resulta do 
produto da área, pelo valor do m² e pelos fatores de correção. Para fi ns de determina-
ção do valor do m² de terreno, que é o cerne deste item da contestação, a Lei Municipal 
prevê duas formas diferentes de apuração, primeiramente através da aprovação da 
Planta de Valores Genéricos, para os imóveis existentes à época de sua aprovação 
(caput do art. 16) e, num segundo momento, mediante laudo de avaliação para os 
imóveis originados após a publicação da Planta de Valores do Município, oriundos de 
levantamento planialtimétrico, loteamentos ou demais formas de parcelamento do 
solo (§ 4º do art. 16), valor este que será o adotado para fi ns de lançamento do IPTU 
até sua inclusão na PGV, segundo disposições do § 5º do mesmo artigo. Atendidos 
portanto, o art. 97, I, II e IV, do CTN, pois a instituição do tributo e sua base de cálcu-
lo estão defi nidos na lei ordinária municipal nº 11.111/01 e não há que se falar em 
afronta aos §§ 2º e 4º do art. 16 daquela lei porque não se trata de imóvel existente à 
época da aprovação da PGV e sim de imóvel novo, originado com o parcelamento do 
solo e a aprovação do loteamento em 2012, portanto, enquadrado nas disposições dos 
§§ 4º e 5º do art. 16, conforme documentos juntados às fl s. 61 a 64 e disposições do 
art. 89 da Lei nº 13.104/07;  b)  não assiste razão à alegação de inexistência da regra 
matriz de incidência para os exercícios cobrados pela impossibilidade de determina-
ção do aspecto quantitativo da norma, o qual somente se efetivou em fevereiro de 
2015, com a atribuição do código cartográfi co do imóvel, momento em que foi possí-
vel atribuir uma base de cálculo para o mesmo. Tal afi rmação não encontra respaldo 
na legislação vigente, pois a partir do momento em que o loteamento é registrado no 
Registro de Imóveis, os lotes individualizados passam a integrar a disponibilidade 
econômica do proprietário, que dele pode dispor de todas as formas garantidas pelo 
Direito de Propriedade, conforme disposições do art. 37 da Lei Federal nº 6.766/79, 
que dispõe sobre o parcelamento do solo. No presente caso, o loteamento foi registra-
do em 2012 (documentos às fl s. 82 a 101), portanto, passível de lançamento individu-
alizado a partir do exercício seguinte, sendo que a Fazenda Pública dispõe de cinco 
anos para a constituição do crédito tributário, de acordo com o art. 142, art. 149, I e art. 
173, I, do CTN. Quanto à base de cálculo do imposto, em 03/02/11 (documento às fl s. 
63) a Coordenadoria de Avaliação Imobiliária apurou o valor do m² de terreno para os 
lotes do referido loteamento, consubstanciado em laudo técnico de avaliação do valor 
de mercado, em conformidade com as disposições do § 4º do art. 16 da Lei Municipal 
nº 11.111/01, estando, pois, satisfeitos todos os aspectos jurídicos que constituem a 
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regra matriz da incidência tributária;  c)  não há que se falar em violação ao art. 32 do 
CTN, sob alegação de que os imóveis não eram servidos por dois dos melhoramentos 
públicos exigidos. O “documento 02” juntado pela interessada na inicial e que serviu 
de suporte para embasar a afi rmativa de violação àquele dispositivo legal não está as-
sinado pela autoridade administrativa que detém a competência para a constituição do 
crédito tributário e sim por servidor da SEPLAN, responsável pelo cadastramento do 
imóvel na planta física do Município. A tributação do IPTU sobre o referido imóvel 
está embasada nas disposições da Lei nº 11.111/01; do § 2º do art. 32; do art. 142, art. 
145, I, e 173, I, todos do CTN. Trata-se de hipótese de incidência do IPTU confi gura-
da em face da aprovação do loteamento e seu registro no Registro de Imóveis compe-
tente no decorrer do exercício de 2012. É majoritário na jurisprudência dos tribunais o 
entendimento de que, em se tratando de loteamento aprovado, ainda que não implan-
tado, é desnecessária a presença dos requisitos mínimos de infraestrutura urbana para 
fi ns de tributação do IPTU sobre as unidades autônomas (STJ- REsp433907/DF - rel. 
Min. José Delgado - j. 27/08/2002 - DJ23/09/2002 // TJSP - Apelação 0008064-
37.2012.8.26.0597 - Sertãozinho - 18ª Câmara de Direito Público - rel. Roberto Mar-
tins de Souza - j. 23/10/2014);  d)  também não se sustenta a alegação de violação ao 
art. 146 do CTN, por mudança do critério jurídico que vigorou até o exercício de 2013 
ao passar a exigir o tributo a partir da aprovação ofi cial e do registro do loteamento. A 
inteligência do art. 146 impede a mudança de critério jurídico quanto a fato gerador 
ocorrido antes da mudança de procedimento, desde que esteja relacionado ao mesmo 
lançamento e ao mesmo sujeito passivo. Em outras palavras, para a incidência da 
norma, é imprescindível que haja lançamento tributário anterior e a posterior alteração 
do critério jurídico até então aplicado ao mesmo, mantendo-se o mesmo sujeito passi-
vo. No presente caso, não há que se falar em mudança de critério jurídico em relação 
ao sujeito passivo da obrigação tributária ora em litígio, simplesmente porque não 
houve a constituição de crédito tributário anterior ao exercício de 2013 para o mesmo. 
O crédito relativo ao IPTU sobre os lotes do loteamento Entreverdes foi originalmen-
te constituído no exercício de 2013 em obediência às disposições do art. 32, § 2º do 
CTN e da Lei nº 11.111/01, especialmente o § 2º do art. 2º, por se tratar de loteamento 
aprovado e registrado no CRI em 2012. Não há mudança de critério jurídico e sim o 
cumprimento do que dispõe a legislação tributária. O que ocorreu foi a constituição do 
primeiro lançamento do IPTU para o referido imóvel, pois, até então, não havia tribu-
tação pelo ITPU nem mesmo para a gleba, até porque os lotes individualmente consi-
derados sequer existiam, pois somente passaram a ter existência jurídica com a apro-
vação e o registro do loteamento. Até então, não havia sujeito passivo do IPTU, na 
medida em que não havia lançamento algum. Por outro lado, o “documento 04” junta-
do à inicial não comprova mudança de critério jurídico em relação ao sujeito passivo 
que fi gura como requerente neste protocolado relativos a fatos geradores anteriormen-
te constituídos para o mesmo e para o imóvel em análise;  e)  a alegação de que o valor 
venal é inadequado porque baseado em imóveis prontos, sem os devidos descontos de 
infraestrutura ainda não implementados, da mesma forma não se sustenta, conforme 
manifestação da área de Avaliação Imobiliária deste Departamento às fl s. 107, que 
acolho, asseverando que nos moldes do art. 20, § 1º, da Lei nº 11.111/01, o valor venal 
atribuído ao imóvel considerou a situação jurídica dos imóveis na data da ocorrência 
do fato gerador do imposto, uma vez que o loteamento foi registrado no Ofício de 
Imóveis competente em 2012, momento em que formalmente os lotes surgem como 
unidades autônomas, passíveis de comercialização individualmente, sendo certo que o 
imposto foi tributado a partir do exercício seguinte àquele em que se deu a alteração 
da área de gleba para loteamento. O valor do m² de terreno atribuído aos lotes obede-
ceu as disposições do art. 12 da Lei nº 11.111/01 que, dentre outros itens, elenca os 
preços correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário como 
determinantes para a apuração do valor unitário do metro quadrado do terreno. O valor 
de 202,3697 UFIC/m² atribuído aos lotes do Loteamento Entreverdes foi apurado na 
data de elaboração do laudo técnico e considerou o valor dos lotes urbanizados, que é 
o valor de mercado com que os lotes estavam sendo comercializados à época e perma-
necerá o mesmo até que haja a revisão da Planta Genérica de Valores do Município. 
 Deixo de me manifestar  em relação às questões que envolvam matéria de constitu-
cionalidade das leis, em face das disposições do art. 88 da Lei nº 13.104/07, que veda 
a apreciação de matéria constitucional em instância administrativa. 
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.  

 Campinas, 15 de setembro de 2015 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR  

 AFTM Matrícula 45-556-3 Diretor DRI/SMF  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

 
 Protocolo nº 2015/03/13023 
 Interessado: GILBERTO DE ALMEIDA CAMARGO 
 Código Cartográfico: 3441.22.65.0191.01001 
Assunto: IPTU - Isenção amparo social ao idoso 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA BENEFICIÁRIO DO 
AMPARO SOCIAL AO IDOSO para os exercícios de 2016 e 2017 respeitado o limite 
imposto pelo art. 4º da lei 11.111/01, sendo necessário o pedido de renovação em 
época própria, se atendidos os requisitos legais. 

 Protocolo nº 15/03/15295 
 Interessada: CLEIDE VIEIRA DUARTE 
 Código Cartográfico: 3334.64.85.0300.00000 
 Assunto: IPTU - Isenção amparo social ao idoso  
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA BENEFICIÁRIO DO 
AMPARO SOCIAL AO IDOSO para os exercícios de 2016 e 2017 respeitado o limite 
imposto pelo art. 4º da lei 11.111/01, sendo necessário o pedido de renovação em 
época própria, se atendidos os requisitos legais. 
Autorizo também a retifi cação dos lançamentos dos exercícios a partir de 2010, com 
base nos pareceres fi scais às fl s. 23 e 24, pois verifi cou-se a existência de erro de fato 
nos lançamentos conforme preceituam o art. 23 da lei municipal 11111/01 e alterações 
posteriores c/c os art. 149 e 173 do CTN. 

 Protocolo nº 2015/03/15342 
 Interessado: BENEDITO SABINO DE ANDRADE 
 Código Cartográfico: 3233.32.95.0214.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção amparo social ao idoso  

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Muni-
cipal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA BENEFICIÁRIO DO 
AMPARO SOCIAL AO IDOSO para os exercícios de 2016 e 2017 respeitado o limite 
imposto pelo art. 4º da Lei Municipal n° 11.111/2001, sendo necessário o pedido de 
renovação em época própria se atendidos os requisitos legais. 
A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel. 

 Protocolo nº 2015/03/15420 
 Interessado:  ANTONIO JULIO TEIXEIRA 
 Código Cartográfico: 3364.31.42.0001.02005 
 Assunto: IPTU - Isenção amparo social ao idoso  
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações posteriores, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 
da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA BENE-
FICIÁRIO DO AMPARO SOCIAL AO IDOSO, respeitado o limite imposto pelo §4º 
do art. 4º da Lei Municipal n° 11.111/2001, sendo necessário o pedido de renovação 
em época própria, se atendidos os requisitos legais. 
A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.

 Protocolo nº 2015/03/15632 
 Interessado: ANTONIO DEÓRIO 
 Código Cartográfico: 3421.31.59.0155.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção amparo social ao idoso
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da Lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, INDEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA BENEFICIÁRIO(A) 
DO AMPARO SOCIAL AO IDOSO para os exercícios de 2016 e 2017, por ter sido 
formulado fora do período apontado pela lei, e já haver gozo em andamento do bene-
fício pleiteado, nos termos de decisão contida nos autos do protocolo 2014/03/8659, 
publicado no DOM de 02.12.2014. 

 Protocolo nº 2015/03/11785 
 Interessada: SHIRLEY MILLER TRENTO 
 Código Cartográfico: 3263.13.03.0010.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da Lei Muni-
cipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA 
APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir de 2016. 
A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel. 

 Protocolo nº 2015/03/13024 
 Interessado: ADAUTO RODRIGUES DA SILVA 
 Código Cartográfico: 3431.23.24.0097.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas  
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTA-
DO/PENSIONISTA a partir do exercício de 2016.

 Protocolo nº 2015/03/13984 
 Interessada: GLORILDA SAIPPA CABUCCI 
 Código Cartográfico: 3412.53.28.0012.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTA-
DO/PENSIONISTA a partir do exercício de 2016. 

 Protocolo nº 2014/03/14116 
 Interessado: FRANCISCO MARCOLINO DOS SANTOS 
 Código Cartográfico: 3451.34.99.0213.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTA-
DO/PENSIONISTA a partir do exercício de 2016. 

 Protocolo nº 2015/03/14884 
 Interessada: ELICÉA ARAÚJO ARIAS 
 Código Cartográfico: 3263.31.07.0193.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTA-
DO/PENSIONISTA a partir do exercício de 2016. 

 Protocolo nº 2015/03/15128 
 Interessada: MARIA BENEDITA GUERRA CANTARELLI 
 Código Cartográfico: 4113.41.61.0447.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da Lei Muni-
cipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA 
APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir de 2016. 
A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel. 

 Protocolo nº 2015/03/15235 
 Interessada: ONDINA SILVA VIEIRA 
 Código Cartográfico: 3441.14.21.0390.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTA-
DO/PENSIONISTA a partir do exercício de 2016. 

 Protocolo nº 2015/03/15277 
 Interessado: EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA 
 Código Cartográfico: 3263.22.09.0425.02055 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
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nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTA-
DO/PENSIONISTA a partir do exercício de 2016. 

 Protocolo nº 2015/03/15293 
 Interessado: ROVILSON PADULA 
 Código Cartográfico: 3441.21.27.0256.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas  
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da Lei Muni-
cipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA 
APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir de 2016. 
A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel. 

 Protocolo nº 15/03/15316 
 Interessado: VALTER TEIXEIRA DA FONSECA 
 Código Cartográfico: 3363.31.51.0998.00000 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Mu-
nicipal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO/
PENSIONISTA a partir do exercício de 2016. 
Autorizo também a retifi cação do lançamento a partir de 2016, com base no parecer 
fi scal à fl .19, pois verifi cou-se a alteração de territorial para predial conforme precei-
tua o art. 23 da lei municipal 11111/01 e alterações posteriores.
 
  Protocolo nº 2015/03/15320 
 Interessada: SEBASTIANA ANA GAZZOLI RODRIGUES 
 Código Cartográfico: 3441.52.27.0647.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTA-
DO/PENSIONISTA a partir do exercício de 2016. 

 Protocolo nº 2015/03/15335 
 Interessado: BERND EMIL HELMUT TOLLE 
 Código Cartográfico: 3431.22.85.0329.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTA-
DO/PENSIONISTA a partir do exercício de 2016. 

 Protocolo nº 2015/03/15393 
 Interessado: ALFREDO PEREIRA SANTOS 
 Código Cartográfico: 3441.54.57.0294.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas  
De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTA-
DO/PENSIONISTA a partir do exercício de 2016. 

 Protocolo nº 2015/03/15444 
 Interessada: JOAQUINA THOMÉ NOGUEIRA 
 Código Cartográfico: 3423.64.96.0388.00000 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da Lei Muni-
cipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA 
APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir de 2016, devendo-se ser alterado, de ofício, 
o cadastro imobiliário para que o imóvel seja classifi cado na categoria/padrão RH-3, 
área construída de 170,77m² e ano base de 1998, conforme Pareceres Fiscais, cance-
lando-se os lançamentos originalmente constituídos para os exercícios de 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 e 2015, e lançando-os conforme a classifi cação, área construída e 
ano base acima, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-
-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam 
os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstanciado 
nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/2001, alterada pelas Leis nº 12.445/2005 
e 13.209/2007. A presente isenção não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre 
o imóvel. 
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos 
futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007.

 Protocolo nº 2015/03/15629 
 Interessada: ELIANA DE CORILO 
 Código Cartográfico: 3413.34.97.0209.01003 
  Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da Lei Muni-
cipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA 
APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir de 2016. 
A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel. 

 Protocolo nº 2015/03/15689 
 Interessada: VILMA ROSSI DE MORAES 
 Código Cartográfico: 3441.61.51.0222.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTA-
DO/PENSIONISTA a partir do exercício de 2016. 

 Protocolo nº 2015/03/15693 
 Interessado: JOÃO DE DEUS PEREIRA DOS SANTOS 
 Código Cartográfico: 3343.41.74.0099.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 

nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTA-
DO/PENSIONISTA a partir do exercício de 2016. 

 Protocolo nº 2015/03/15697 
 Interessada: RAYHANA JAJBHAY ARAUJO 
 Código Cartográfico: 3421.34.06.0259.01001 
 Assunto: IPTU - Isenção para aposentados e pensionistas 
 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I da lei Municipal 
nº 11.111/01 e alterações, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Munici-
pal nº 13.104/07, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTA-
DO/PENSIONISTA a partir do exercício de 2016.  

 Campinas, 17 de setembro de 2015 
 JOSÉ LUIZ HOLTZ JÚNIOR  

 AFTM Matrícula 45-556-3 Diretor DRI/SMF  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

 Protocolo: 2012/10/55.199 (principal) e seu anexo: 2013/10/57866
Interessado: Dennise Vieira Perez
CCM: 31.310-6
Assunto: Solicitação de encerramento retroativo/cancelamento dos débitos.
Nos termos dos arts. 34, 66, 83, inciso I e 93, inciso I da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
c/c o Art. 72 do decreto 15.356/05 e 1º da IN 03/2008,  NÃO CONHEÇO  do pedi-
dodecancelamento dos débitos e  INDEFIRO  o pedido de encerramento retroativo da 
Inscrição Municipal  n°   31.3106-6 ,por não apresentar prova hábil para o atendimento 
do presente pedido, nos moldes da Instrução Normativa-DRM/SMF 02/2015.  De ofí-
cio , DETERMINO o encerramento da inscrição a partir de  04/12/2012 ,data da proto-
colização do pedido, com base no disposto no art. 1°, § 3º, da Instrução Normativa 
- DRM/SMF 02/2015, c/c artigo 64, parágrafo 1º, inciso I, alínea b do Decreto Lei n° 
15.356/2005, cancelando os lançamentos do ISSQN Ofício de profi ssional autônomo 
posteriores a data de encerramento da inscrição municipal. 

 SARHA CAMPOS DINIZ DOS REIS ALMEIDA 
 AUDITORA FISCAL TRIBUTÁRIA-RESPONDENDO PELA CSCM/DRM/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS   
  NOTIFICAÇÃO Nº 509-DRM/DOCEC-09/2015 
 INTERESSADO:  MAURICIO SOAVE
 C.N.P.J./CPF:  073.063.358-63
 Endereço:  Rua General Osório, nº 1031 - 15º andar - sala 155 - centro, Campinas/SP 
Nos termos do artigo 197, VII do Código tributário Nacional e dos artigos 43 e 45 da 
Lei Municipal nº 12.392/2005, artigos 106 a 109 do Decreto Municipal nº 15.356/2005, 
fi ca o contribuinte acima identifi cado, notifi cado para, sob as penas da Lei, apresentar 
os documentos e informações abaixo relacionados, no horário compreendido entre 
9:00h e 11:00h, do dia 24/09/2015, no Porta Aberta Empresarial - Avenida Anchieta nº 
200 - centro - térreo - Campinas/SP.
1. Cópia da inscrição do profi ssional autônomo, sociedade empresária ou sociedade de 
profi ssionais no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias;
2. No caso de sociedade de profi ssionais ou sociedade empresária: cópia do contrato social.
3. Contrato de locação da sala;
4. Cópia da inscrição na OAB;
5. Cópia dos recibos de aluguel dos últimos 5 anos;
6. Cópia de pagamento do condomínio dos últimos 5 anos;
7. Cópia da conta de telefone, água e luz dos últimos 5 anos.
 Obs.:  O não cumprimento desta intimação ou apresentação de documento inverídico 
caracteriza infração a Lei Federal nº 5.172/66 (CTN), bem como à Legislação Tribu-
tária Municipal, fi cando o notifi cado sujeito às penalidades nos termos do artigo 56, 
inciso V da Lei Municipal nº 12.392/05.
 NOTIFICAÇÃO Nº 510-DRM/DOCEC-09/2015 
 INTERESSADO:  ROBERTO VIEIRA
 C.N.P.J./CPF:  178.390.078-48
 Endereço:  Rua General Osório, nº 1031 - 14º andar - sala 143 - centro, Campinas/SP 
Nos termos do artigo 197, VII do Código tributário Nacional e dos artigos 43 e 45 da 
Lei Municipal nº 12.392/2005, artigos 106 a 109 do Decreto Municipal nº 15.356/2005, 
fi ca o contribuinte acima identifi cado, notifi cado para, sob as penas da Lei, apresentar 
os documentos e informações abaixo relacionados, no horário compreendido entre 
9:00h e 11:00h, do dia 24/09/2015, no Porta Aberta Empresarial - Avenida Anchieta nº 
200 - centro - térreo - Campinas/SP.
1. Cópia da inscrição do profi ssional autônomo, sociedade empresária ou sociedade de 
profi ssionais no Cadastro Municipal de Receitas Mobiliárias;
2. No caso de sociedade de profi ssionais ou sociedade empresária: cópia do contrato social.
3. Contrato de locação da sala;
4. Cópia da inscrição na OAB;
5. Cópia dos recibos de aluguel dos últimos 5 anos;
6. Cópia de pagamento do condomínio dos últimos 5 anos;
7. Cópia da conta de telefone, água e luz dos últimos 5 anos.
 Obs.:  O não cumprimento desta intimação ou apresentação de documento inverídico 
caracteriza infração a Lei Federal nº 5.172/66 (CTN), bem como à Legislação Tribu-
tária Municipal, fi cando o notifi cado sujeito às penalidades nos termos do artigo 56, 
inciso V da Lei Municipal nº 12.392/05. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 RENATO AMARAL KORLOSS 

 Auditor Fiscal Tributário Municipal -DRM-SMF 
  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E ADMINISTRAÇÃO 

 DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
 DEIXO DE CONHECER DOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE NFSe abaixo 
relacionados, nos termos do artigo 10, § 4º, da Instrução Normativa DRM/SFM nº 
004/2009, com nova redação dada pelo artigo 2º, § 4º da Instrução Normativa SMR 
nº 003/2012.
PROTOCOLO INTERESSADO IM
2014/03/13952 TERRA E ÁGUA TRANSPORTE LTDA – ME 116242-0
2014/03/15497 ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA OPALA LTDA 8844-7
2014/03/18380 VEDAÇOES MAKITA ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA 156889-2
2014/03/19541 MIPE - COMÉRCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 162291-9
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2014/10/42260 FUTEBOL UNIVERSITY LTDA ME 301146-1
2015/03/05550 E.C.R REPRESENTAÇÕES LTDA 185783-5
2015/03/16251 OSSA BRASIL ENGENHARIA E OBRAS SUBTERRÂNEAS LTDA 214673-8
2015/03/17000 ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA EPP 48546-2
2015/03/17062 KPLC COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICO E IMPLANT. DE SISTEMAS LTDA 103978-4
2015/03/19375 ISODUR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP 144575-8
2015/03/19385 SAP CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA 119284-1
2015/03/19412 ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA EPP 48546-2
2015/03/19413 ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA EPP 48546-2
2015/03/19414 ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA EPP 48546-2
2015/03/19415 ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA EPP 48546-2
2015/03/19416 ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA EPP 48546-2
2015/03/19417 ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA EPP 48546-2
2015/03/19418 ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA EPP 48546-2
2015/03/19419 ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA EPP 48546-2
2015/03/19475 ISOLAN ISOLACÕES TÉRMICAS LTDA 29046-7
2015/03/19480 FERNANDES & CAPPA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP 193854-1
2015/03/19614 CLARK MATERIAL HANDLING SOUTH AMERICA LTDA 64301-7
2015/03/19807 JKM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI 306226-0
2015/03/20007 K DE ASSIS FRANCA PROCESSAMENTOS DE DADOS 314698-7
2015/03/20061 IMPACTO LUMINOSOS LTDA ME 46469-4
2015/03/20071 MAPEL MANUTENÇÃO, PECAS, EMPILHADEIRAS LTDA 14532-7
2015/03/20099 FÓRMULA MOTO SPORT EIRELI - EPP 115407-9
2015/03/20135 ROKONEY SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 49613-8

2015/03/20160 MUNDO DO SABER - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA-
ÇÃO EIRELI 72403-3

2015/03/20235 ARMANI IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA - EPP 130987-0
2015/03/20237 EDSON TADEU LAITANO - ME 111642-8
2015/03/20244 ALFREDO CONTARELLI PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 45797-3
2015/03/20304 SC DO BRASIL FRANQUIA E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LIMITADA 119132-2
2015/03/20409 GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERNACIONAIS LTDA 61573-0
2015/03/20436 ESPANDERE CONSULTORIA & DESENVOLVIMENTO LTDA - EPP 216010-2
2015/03/20439 RL SERVICE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 118929-8
2015/03/20465 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 2244-6
2015/03/20491 NEMER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 187930-8
2015/03/20574 MARCELO BUSNARDO 15002326889 - ME 178404-8
2015/03/20816 CLÍNICA MÉDICA LINTZ LTDA 199262-7
2015/03/20817 MLBL COMÉRCIO DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - ME 104319-6
2015/03/21180 UNIÃO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FULINARIA LTDA ME 286442-8
2015/03/21181 UNIÃO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FULINARIA LTDA ME 286442-8
2015/03/21182 UNIÃO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FULINARIA LTDA ME 286442-8
2015/03/21183 UNIÃO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FULINARIA LTDA ME 286442-8
2015/03/21185 UNIÃO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FULINARIA LTDA ME 286442-8
2015/03/21214 TRANSPORTADORA CAPIVARI LTDA 9415-3
2015/03/21240 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 2244-6
2015/03/21241 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 2244-6
2015/03/22037 JOAO PAULO ORTOLAN JEHA 40554869870 326282-0
2015/03/22126 CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS 44339-5
2015/03/22177 HELP ELÉTRICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 64707-1

 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 JAMIL JANGE NETO 

 Auditor Fiscal Tributário - Respondendo pela CSPFA/DRM 

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA   

  Processo Administrativo nº  13/10/48.027
 Interessado:  Secretaria Municipal de Infraestrutura 
 Assunto:  Concorrência nº 07/2015
 Objeto:  Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no bairro Jd. Do Lago 
Continuação - 2ª Etapa, Campinas/SP.

  AUTORIZAÇÃO DE DESPESA  
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no art. 8º, inciso V, do Decreto Municipal nº 18.099/13, AUTORIZO a despesa no 
valor global de R$ 2.762.144,18 (doze milhões, setecentos e sessenta e dois mil, cento 
e quarenta e quatro reais e dezoito centavos ), a favor da  HESE EMPREENDIMEN-
TOS E GERENCIAMENTO LTDA. , devendo onerar dotação orçamentária do pre-
sente exercício o valor de R$ 1.263.614,75 (um milhão, duzentos e sessenta e três 
mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) e o restante onerar dotação 
orçamentária do exercício seguinte.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração 
para demais providências, conforme homologação. 

 ENGº PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS 
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 85º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 23/09/2015 
 Convocamos os senhores conselheiros titulares representantes das entidades titulares 
e convidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respectivos 
segmentos deste Conselho, para a 85 ª Reunião Extraordinária a ser realizada   4ª 

feira dia 23 de setembro de 2015,  às 18h30,  no 19º andar, sala Milton Santos, Paço 
Municipal, Campinas/SP. 
PAUTA:
1. Apresentação e discussão da minuta do Parecer referente ao PL nº 43/15 de autoria 
do vereador Gustavo Petta com a presença do mesmo;
2. Apresentação e discussão da minuta do Parecer referente ao PLC nº 36/15 de autoria 
do Poder Executivo. 

 Campinas, 17 de setembro de 2015 
 ARQTº FABIO BERNILS 

 PRESIDENTE - CMDU 
  

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 ATA DA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA 12/08/15  
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quinze realizou-se na sala Milton Santos 
19º, andar do Paço Municipal, Campinas / SP, a tricentésima terceira Reunião Or-
dinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Edital de Convocação 
encaminhado por mensagem eletrônica em 05 de agosto de 2015 e publicado no Diário 
Ofi cial do Município em 06 de agosto de 2015. Iniciando-se às 19h00 quando consta-
tado o quórum regulamentar, conforme Regimento Interno Artigo 11, contando com a 
presença dos seguintes conselheiros:
 SEGMENTO POPULAR 
UMECC - UNIÃO MUNICIPAL DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS DE CAMPINAS
 1º SUPLENTE:  João Xavier
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA REGIÃO DOS AMARIAS DE CAMPINAS
 TITULAR:  Alexandre de Assis Subira
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM CAMPITUBA I
 SUPLENTE : João Luiz P. Galvão Minnicelli
 SEGMENTO ECOLÓGICO 
PROESP - ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA DIVERSIDADE DAS ESPÉCIES
 TITULAR -  José Salomão Fernandes
 SEGMENTO EMPRESARIAL 
HABICAMP - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HABITAÇÃO
 1º SUPLENTE:  Antônio Serra
SECOVI SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 TITULAR:  Fuad Jorge Cury
 SEGMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL 
AEAC - ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CAMPINAS
 TITULAR -  Leôncio Menezes
IAB INSTITUTO DE ARQUITETOS DE CAMPINAS
 TITULAR  - Alan silva cury
AREA - ASSOCIAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA
 TITULAR  - Fábio Silveira Bernils
 SUPLENTE -  Fidélis Asta
 SEGMENTO UNIVERSITÁRIO 
 PUC UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 
 1º SUPLENTE:  João M. Verde dos Santos
 SEGMENTO INSTITUCIONAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
 TITULAR -  André dos Santos Paula
 ENTIDADE SUPLENTE 
 SEGMENTO POPULAR 
 ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO RESGATE CAMBUÍ 
 TITULAR:  Teresa Cristina Moura Penteado
 SECRETÁRIA EXECUTICA : Maria Célia Moura Martins
PAUTA:
1. Aprovação da ata da 302ª Reunião Ordinária;
2. Abertura de inscrição das entidades para renovação do CMDU - mandato 2015/2019;
3. Análise e sugestões para agilização dos pareceres do Conselho;
.4. Estratégica e sistemática de acompanhamento dos diversos eventos relativos ao 
Plano Diretor e a revisão da LUOS;
.5. Outros assuntos.
Iniciados os trabalhos as 19:00h Fábio Bernils assumiu a presidência e convidou a 
mim, Giovanni Galvão, para secretariar e elaborar a ata. Ana Goes da Unicamp solici-
tou ao presidente que justifi casse ausência dela.
 Primeiro  item da pauta. Aprovação da ata da reunião anterior. Nenhuma observação 
foi feita e a Ata foi aprovada unanimemente, com uma abstenção. 
 Segundo  item da pauta-Abertura de inscrição das entidades que fazem parte do Cmdu 
- a partir de 14 agosto até 15 setembro. Edital já publicado no Diário Ofi cial, com 
avaliação da documentação pelo Jurídico da prefeitura.Fixação de data para eleição 
por segmento. 
Formou-se em seguida Comissão para defi nir a forma como se dará a eleição. 
Comissão formada pelos que manifestaram interesse: Fábio Bernils, Giovanni Galvão e 
Dr. Leônico, que ainda hoje se reunirão e elaborarão regras. Maria Célia secretariando. 
Nomes da comissão foram aprovados. Dia 9 de setembro haverá reunião para aprovar as 
regras. Dr Salomão pediu a palavra para sugerir q a respeito das eleições a divulgação se 
desse da forma mais ampla possível. Presidente esclareceu que isto será feito.
 Terceiro  item da pauta - Presidente solicitou à Maria Célia que comunicasse sobre 
possível eliminação do conselho. Pediu a palavra Teresa para esclarecer motivos pelos 
quais a entidade que ela representa, atualmente entidade suplente, ainda não assumiu 
a titularidade. Maria Célia esclareceu que não houve vaga no segmento em que se 
encontra como suplente a entidade que Teresa representa. Maria Célia informou que 
por enquanto não há entidade eliminada. 
 Quarto  item da pauta - Dr. Salomão sugere que doravante, nos projetos de lei que 
venham a ser analisados pelo Cmdu, se designe apenas um relator que poderá solicitar 
a colaboração dos demais conselheiros. Que os pareceres tenham prazo de 15 dias 
para elaboração. Que a votação aconteça imediatamente. Designação de relator para 
elaborar o parecer se o relator for voto vencido.. Se rejeitado, designar relator para isto 
também. Se para ser aprovado depender de emendas que sejam aprovadas, se elabora 
projeto e designa um relator, sem poder adiar. Ou adia mas fi xa reunião extraordinária. 
Informar ao relator ou ao plenário o cronograma da câmara. As vezes é preciso apertar 
o nosso prazo. Trataremos deste assunto com presidente da câmara.
Fato é que o Cmdu se perdia nos pareceres porque não conseguia apresentar o parecer 
à câmara com antecedência. Relator deveria comunicar ao presidente do Cmdu para 
não se perder a oportunidade. Se perceber que não vai conseguir dar o parecer, avisar o 
presidente para este poder dar providência a tempo. Além disto o Parecer pode ser lido 
e aprovado mesmo sem presença do relator. Diretoria executiva encaminha para algum 
relator; relator avise com antecedência se não conseguir elaborar o parecer; se conseguir 
fazer o parecer e mandar antes por e-mail para que seja enviado para todos, melhor. 
Resumo:
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1- Designar apenas um relator
2- prazo 15 dias para conclusão
3- Apresentar relatório na primeira reunião após sua entrega pelo relator e votar
4- Se aprovado o próprio relator da o parecer
5- Se rejeitado designar outro conselheiro para elaborar parecer
6- Se depender de voto de alguns conselheiros com emendas que sejam analisadas na 
própria sessão
7- Esse procedimento tem que ser realizado durante a reunião não devendo ser adiado 
para outra ocasião.
 Quinto  item:
· Presidente comunica haver sido agendada reunião com a Câmara Municipal no gabi-
nete da presidência. Ficam convidados todos os membros do Cmdu. Reunião aconte-
cerá amanhã às 16h com Rafa Zimbaldi, presidente da câmara e com o vereador André 
von Zuben, líder do governo. Motivos da reunião: Luos cuja revisão está encerrando 
e igualmente Plano Diretor. Também se tratará da disponibilização, pela Câmara, ao 
Cmdu, dos projetos de lei que tratem assuntos de interesse deste conselho. Se solicita-
rá ao presidente a os projetos que devam contar com análise do Cmdu sejam enviados 
ofi cialmente para o Cmdu. Ademais, Cmdu se colocará à disposição para colaborar 
com a Câmara durante a revisão do Plano Diretor e sua tramitação na Câmara. Lei de 
regularização foi para a Câmara sem parecer. Lei da area foi também sem parecer. Lí-
der Von Zubem manifestou interesse em receber os projetos com o parecer do Cmdu. 
Há difi culdade para analisar porque às vezes a lei vai para a Câmara mas o Cmdu só 
se reunirá um mês depois. Como receber os projetos de forma ofi cial.Dr. Leônico, 
Teresa, João verde, Alexandre Subira, Giovanni, João Xavier e Fábio Bernils com-
parecerão. Se houver qualquer alteração na data ou horário o presidente comunicará.
· Teresa solicitou esclarecimento a respeito comissão mista CONCIDADE e CMDU - 
foi esclarecido pela Maria Célia que o grupo visa apenas fi xar calendário de palestras 
e defi nir temas prioritários. Teresa gostaria que dessas reuniões se desse conhecimento 
a ela para poder comparecer. 
· Alex solicitou informações a respeito da SANASA. Bernils informou não ter feito 
contato mas que falou com Luci e depois das férias ainda não falou com ela. Vai con-
versar novamente. 
· Anitta esclareceu como está acontecendo a revisão da Luos. Recebendo o material da 
Fupam vamos abrir audiência pública; antes enviaremos para CGP; Cmdu tem muitos 
membros participando do CGP. Bernils vai conversar com Secretário Pupo para tentar 
abrir a discussão para o Cmdu. 
· Plano Dretor - André esclareceu que o diagnostico comunitário e a leitura técnica es-
tão encerrando e teremos 2 meses de elaboração e sistematização com provavelmente 
um período de concentração para avançar nas propostas; sala Milton Santos deverá 
fi car fechada ao Cmdu que deverá reunir-se em outro local.
· O Item 5 da pauta será discutido depois da reunião com Secretario Pupo dia 19.
· Alan pediu no IAB moção de apoio ao secretário de urbanismo a respeito de apro-
vação das regras de empreendimento de pequeno impacto. Isto gerou aprovação de 
resolução para estender a experiência para todo o Brasil. 
· André agradece Alan e IAB pela colaboração para realização do evento Campinas 
+20 anos que foi um sucesso.
Presidente encerrou reunião as 20:00h.
Do que, para constar, lavrei esta ata.
Giovanni Galvão  

 Campinas, 17 de setembro de 2015 
 MARIA CÉLIA MOURA MARTINS 

 SECRETÁRIA EXECUTIVA - CMDU 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETARIO   

  De Francisco Elias Cardinali, Protocolo 2015/10/45 786 
Diante da análise efetuada,  AUTORIZO  a cópia de inteiro teor requisitada através do 
protocolado  2015/10/  45 786  tendo o interessado 30 (trinta) dias a partir de10/09/2015, 
para a retirada das cópias requisitadas, conforme art. 11 do Decreto nº18050, de 01 
de Agosto de 2013
 

 Campinas, 10 de setembro de 2015 
 FERNANDO VAZ PUPO 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 CONVOCAÇÃO   
 Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horá-
rio das 09:00 às 16:30, para ciência das informações contidas nos referi-

dos protocolados, no prazo de  15 (quinze) dias , sob pena de arquivamento, 
conforme Ordem de Serviço 05/2013 de 07 de junho de 2013.

 DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 
Prot. 2015/10/30374 - Beatriz Ribas Castellani
Prot. 2015/10/29110 - Antonio Geraldo Barreiros
Prot. 2015/10/32322 - Fabio Soares
 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 ROVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 
  

 CONVOCAÇÃO   
 Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horá-
rio das 09:00 às 16:30, para ciência das informações contidas nos referi-
dos protocolados, no prazo de  30 (trinta) dias , sob pena de arquivamento, 

conforme Ordem de Serviço 05/2013 de 07 de junho de 2013.
 DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 

Prot. 1976/00/31827 - Construtora Christiani Ltda.
Prot. 2008/11/06137 - H.M. Engenharia e Construções
Prot. 2014/11/22381 - Duas Anas Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Prot. 1978/00/12803 - Miguel Gazi
Prot. 2015/10/46491 - Sabrina Aparecida Cristianni
 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 ROVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

COMUNICADO EGDS - CICLO AMPLIANDO 
HORIZONTES MES DE SETEMBRO

A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua 
programação

TEMA: “Existe valor no Envelhecimento no mundo contemporâneo?”
Consultor: Luis Felipe Pondé
Currículo: Colunista do jornal Folha de São Paulo, Comentarista do jornal da 
Cultura. Mestre em Filosofi a pela USP e Paris VIII. Doutor em Filosofi a pela USP, 
Coordenador do Curso e vice-diretor da Faculdade de Comunicação e Marketing 
da FAAP. Possui pós-doutorado pelas Universidades de Tel Aviv (Israel) e Giessen 
(Alemanha). É professor convidado da Universidade de Marburg (Alemanha).
Data: 24 de setembro (quinta-feira)
Horário: 09h às 11h
Carga Horária: 02 horas 
Vagas: 500
Conteúdo Programático: É possível ser ético num mundo onde tudo é relativo?/
Existe valor no envelhecimento no mundo contemporâneo?/Homens e mulheres entre 
a biologia e as ciências humanas/Breve história da ética
Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas - Avenida Engenheiro Roberto 
Mange, 66 - Ponte Preta

INSCREVA-SE ATRAVÉS DO NOSSO SITE: 
https://cursosegds.campinas.sp.gov.br 
OU ATRAVÉS DO E-MAIL: 
rh.treinamento@campinas.sp.gov.br
ou ainda pelos telefones:(19) 32369561-32366982

Campinas, 15 de setembro de 2015
MARISA CORDOBA AMARANTES

Coordenadora Setorial EGDS
AIRTON APARECIDO SALVADOR

Diretor de Recursos Humanos

COMUNICADO EGDS - CERTIFICADOS
Novas regras referentes a emissão de certifi cados

A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor comunica que a emissão de 
certifi cados via site estão suspensas, devido manutenção do sistema.
Solicitamos que os servidores que necessitem imprimir certifi cados entrem em contato 
com esta escola através de e-mail ou telefone. 

E-MAIL: rh.treinamento@campinas.sp.gov.br
ou ainda pelos telefones:(19) 32369561-32366982

Campinas, 15 de setembro de 2015
MARISA CORDOBA AMARANTES

Coordenadora Setorial EGDS
AIRTON APARECIDO SALVADOR

Diretor de Recursos Humanos

COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO PARA OS 
MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO

A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua 
programação

CICLO AMPLIANDO HORIZONTES 1: “PRINCÍPIOS DE LIDERANÇA”
Palestrante: Aly Baddauhy Júnior
Estudioso do comportamento humano, acredita que o fator isolado mais importante 
para o sucesso ou o fracasso empresarial está na qualidade das pessoas. Administrador 
de empresas, desde 1993 atua com desenvolvimento de pessoas, nas áreas 
comportamentais, vendas, liderança, negociação, fi nanças pessoais e Coach. Fundador 
da Business Center, uma das mais conceituadas empresas de
treinamento do Brasil.
Data: 19 outubro
Horário: 09h às 11h (segunda-feira)
Carga Horária: 02 horas
Vagas: 500
Conteúdo Programático:Liderança;Onde está o problema; Qual é o nosso 
negócio;Abrindo canais de comunicação - A base da Liderança;Gerenciar x Liderar;Só 
precisamos aprender 04 coisas.
Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas
Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta
Obs.: inscrições no site da EGDS a partir de 25 de setembro

CICLO AMPLIANDO HORIZONTES 2: “DA OPORTUNIDADE AO ÊXITO: 
Mudar é complicado? Acomodar é perecer!”
Palestrante: Professor Mario Sergio Cortella
Graduado (Licenciatura Plena) em fi losofi a / Mestre em educação pela PUC/SP / 
Doutor em Educação pela PUC/SP/ Professor titular da PUC-SP/ Membro do conselho 
técnico-científi co Educação Básica da CAPES / MEC (2008/2011) /
comentarista do Jornal da Cultura / Autor de várias obras de sucesso, entre elas, 
Descartes, A Paixão pela Razão, A Situação Atual da Educação no Brasil, A Escola e 
o conhecimento (fundamentos epistemológicos e políticos).
Data: 26 de novembro (quinta-feira)
Horário: 09h às 11h30
Carga Horária: 02h30 horas
Vagas: 500
Conteúdo Programático: Vento favorável? Melhor procurar do que aguardar; Audácia 
não é a mesma coisa que aventura; Não se confunda “novo” com mera “novidade”; 
Mudar exige correr o risco do desequilíbrio momentâneo; Para além do óbvio: inovar 
é preciso!
Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas
Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta
Obs.: inscrições no site da EGDS a partir de 20 de outubro

CURSOS:
Afi nando as Competências: Saber, Fazer e Agir
Data: 05 de outubro
Horário:13h30 às 16h30 (terça-feira)
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Carga Horária: 03 horas (1 encontro)
Vagas: 25
Conteúdo Programático: O curso apresenta de forma dinâmica, vivencial e lúdica as 
oito competências comportamentais que constarão no processo de avaliação de
desempenho da PMC. Informativo, integrativo e motivador, o curso abre a 
possibilidade de resgatarmos nossos talentos e potenciais e a fazer uma auto avaliação 
(refl exão) sobre nossas competências, de forma criativa e confi dencial.
Instrutor: Eliana Sundfeld

Princípios de Administração Pública
Data: 19 de outubro
Horário: 13h30 às 16h30 (segunda-feira)
Carga Horária:: 3horas (01 encontro)
Vagas: 25
Conteúdo Programático: Os princípios da administração pública; Previsão legal dos 
princípios’; ‘Supremacia e indisponibilidade do interesse público’; e LIMPE (sigla 
para Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Efi ciência).
Instrutor: Guilherme Damasceno

Instrução à Educadores: Orientação Sexual Infantil
Data: 20 de outubro
Horário: 13h30 às 16h30 (terça-feira)
Carga Horária: 3 horas (01 encontro)
Vagas: 25
Conteúdo Programático: Fases do Desenvolvimento Infantil: sexualidade e 
curiosidade, como identifi car as demandas, quando chamar os pais, como orientá-los 
e como lidar com estas situações / Conceitos relacionados ao
desenvolvimento infantil / Formas de abordagem e orientação junto aos mesmos.
Instrutor: Bárbara Dalcanale Menêses

Empreendedorismo e Inovação para Servidores Públicos
Datas: 27 outubro 03,10,17, 24 de novembro
Horário: 13h às 17h(terças-feiras)
Carga Horária: 20 horas (05 encontros)
Vagas: 30
Conteúdo Programático: Intraempreendedorismo na gestão pública/
Empreendedorismo e gestão / Inovação organizacional na gestão pública / Gestão de 
processos e qualidade / Laboratório de criatividade e design thinking
Instrutores: Leandro Telles / Andrea Santos de Deus / Paulo Xavier / Juliana Leite / 
Mariana Savedra Pfi tzner 

Líderes de Equipe Empreendedores
Datas: 21 de outubro, 04,11,18, 25 de novembro
Horário: 8h30 às 11h30 (quartas-feiras)
Carga Horária: 15 horas
Vagas: 25
Conteúdo Programático: Bases motivacionais, empreendedorismo e liderança na 
carreira pública, levantamento do perfi l empreendedor, elaboração de um
plano de ação para aperfeiçoamento dos processos de trabalho, visando efetividade 
nos resultados. 
Público alvo: servidores responsáveis por uma equipe
Instrutor: Maria Paula de Castro Santos - Consultora do Sebrae

Entendendo as Gerações e Trabalhando melhor com elas
Data: 23 de outubro
Horário: 09h às 11h (sexta-feira)
Carga Horária: 2 horas (01 encontro)
Vagas: 30
Conteúdo Programático: Apresentação das gerações Baby Boomers, X, Y e Z, 
características de cada uma e como aproveitar o melhor de cada um, para potencializar 
os resultados no trabalho
Público Alvo: Monitores de Estágio da PMC
Instrutor: Maria Paula de Castro Santos - Consultora do Sebrae

INSCREVA-SE ATRAVÉS DO NOSSO SITE: 
https://cursosegds.campinas.sp.gov.br 
OU ATRAVÉS DO E-MAIL: 
rh.treinamento@campinas.sp.gov.br
ou ainda pelos telefones:(19) 32369561-32366982

Campinas, 17 de setembro de 2015
MARISA CORDOBA AMARANTES

Coordenadora Setorial EGDS
AIRTON APARECIDO SALVADOR

Diretor de Recursos Humanos

 CONVOCAÇÃO   
 A Secretaria Municipal de Recursos Humanos, nos termos constante do Protocolo nº 
2015/10/44559 e Portaria nº 85105/2015, publicada no DOM do dia 14/09/2015, con-
voca o Senhor  RAIMUNDO CESAR FAUSTINO,  a comparecer no Departamento 
de Administração de Recursos Humanos para cumprimento da decisão judicial exara-
da no processo nº 4026354-89.2013.8.26.9114,  no prazo de 10 dias , a contar da data 
da última publicação desta convocação, que se dará por 3 (três) dias. 

 ELIZABETE FILIPINI 
 Diretora do Departamento de Administração de Recursos Humanos    

  

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO   
  PORTARIA N.º 83720/2015 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de 
seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 14/10/67771, pela presente,
 RESOLVE 
Prorrogar até 31/12/2015, a cessão da servidora CHRISTIANNE CALDAS TOURI-
NHO, matrícula nº 108751-7, para sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens 
do cargo, prestar serviços junto à UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas.

 CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO 
 FINANÇAS - EDITAL 003/2011 

 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca 
os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecerem dia 
 21  /09/15 (segunda-feira), às 9h30, ao Salão Vermelho do Paço Municipal - Av. 
Anchieta, 200 - Centro - Campinas,  para realização de reunião de preenchimento 

de vagas. Os candidatos (ou seus procuradores, devidamente identifi cados) deverão 
comparecer com documento original de Identidade - R.G. A ausência implicará na 
perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público.   Somente será permitida a 
presença dos convocados na reunião.

AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

CLA NOME DOCUMENTO

152 MARA RUBIA MENDES BARBOSA MG10127072

153 MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS 266627663

    Campinas, 18 de setembro de 2015 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2011) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos  comunica  o resultado dos Exames Médico Pré-Admissionais, dos 
candidatos ao cargo público relacionados abaixo:
Cargo: AUDITOR FISCAL TRIBUT. MUNIC
Nome: ALEX SANCHES TRANCHE
Avaliação Médica: APTO

Cargo: AUDITOR FISCAL TRIBUT. MUNIC 
Nome: CAMILA ANDRAUS DE FIGUEIREDO
Avaliação Médica: APTO

Cargo: AUDITOR FISCAL TRIBUT. MUNIC 
Nome: FABRICIO NUNES MELONARI
Avaliação Médica: APTO 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 007/2014) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos  comunica  o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato 
ao cargo público relacionado abaixo:
Cargo: ORIENTADOR PEDAGOGICO 
Nome: MARCO ANTONIO SAVERIO EPPRECHT
Avaliação Médica: APTO 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
  

 COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO 
 (EDITAL 003/2011) 

 O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos  comunica  o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato 
ao cargo público relacionado abaixo:
Cargo: AG.FISCAL TRIBUTARIO
Nome: DANIEL HIROSHI TAKAEZU
Avaliação Médica: APTO 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 MARCELO DE MORAIS 

 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR 
  

 PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO   
 PORTARIA N.°85156/2015 
O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, 
pela presente,
 RESOLVE 
Tornar sem efeito o item da portaria n° 85108/2015, que nomeou o Sr. JOSÉ AUGUS-
TO DE MORAES, RG 38013.947, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Departamental, nível V, junto à Administração Regional 08 da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos.
Tornar sem efeito o item da portaria n°85090/2015, que nomeou o Sr. ARMANDO 
AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, RG 21.982.339-X, para exercer o cargo em comis-
são de Coordenador Setorial, junto à Coordenadoria Setorial de Planejamento, Proje-
tos e Orçamento, do Departamento Técnico e Administrativo, da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura.
Nomear a partir de 10/09/2015, o Sr PEDRO LEONAN DA SILVA LIMA 43.017.369-
6, para exercer o cargo em comissão de Assessor Departamental, nível IX, junto à 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 COMUNICADO   
 O Conselho Municipal de Saúde comunica que o  Pronto Atendimento Padre 
Anchieta  ,  realizará a eleição de seu  Conselho Local de Saúde , no dia  28 de 
setembro de 2015, as 18h00 , no Distrito de Saúde Norte sito, à Rua Luiz Gama, 
1.400 Guanabara - Campinas - SP. 

 Campinas, 14 de setembro de 2015 
 MARIA IVONILDE LÚCIO VITORINO 

 Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde 
  

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

  PROTOCOLO: 14/07/00481 PAS 
INTERESSADO: MERCEARIA DO OLIVEIRA LTDA - ME 
CNPJ: 52.925.302/0001-74
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL
DEFERIDO 

 PROTOCOLO: 15/07/04081 PAS 
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
CNPJ: 51.885.242/0001-40
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA PARA ATIVIDADES DE CARÁTER TRANSITÓRIO
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INS-
TALAÇÕES E ATIVIDADES
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 PROTOCOLO: 15/07/03894 PAS 
INTERESSADO: TELECAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS LTDA - EPP
CNPJ: 04.051.666/0001-20
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FERNANDA OLIVEIRA 
GIÁCOMO, CRN/SP Nº 13.525 
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 15/07/10018 PAS 
INTERESSADO: TELECAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS LTDA - EPP
CNPJ: 04.051.666/0001-20
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE KAROLINNE HARTUNG 
MINGOTI, CRN/SP Nº 20.458 
DEFERIDO

 PROTOCOLO: 15/07/04215 PAS 
INTERESSADO: BAR E MERCEARIA RAMOS NOVAIS LTDA - ME 
CNPJ: 08.467.895/0001-80
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

 PROTOCOLO: 15/07/04243 PAS 
INTERESSADO: CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE CAMPINAS 
CNPJ: 46.068.425/0001-33
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

 PROTOCOLO: 15/07/04118 PAS 
INTERESSADO: AFONSO BORGES SABENCA JUNIOR - EPP 
CNPJ: 22.629.834/0001-01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

 PROTOCOLO: 15/07/04310 PAS 
INTERESSADO: ZANNI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME 
CNPJ: 18.496.407/0001-17
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

 PROTOCOLO: 15/07/04393 PAS 
INTERESSADO: KAIRÓS REFEIÇÕES LTDA - ME 
CNPJ: 21.047.795/0001-63
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA 
DEFERIDO 

 ERRATA PUBLICAÇÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2015: 
  
 ONDE SE LÊ: 
 PROTOCOLO: 15/07/00417 PAS 
INTERESSADO: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS ÓTICOS E ESPORTIVOS LTDA 
CNPJ: 04.692.027/0013-87
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO 

 LEIA-SE:  
 PROTOCOLO: 15/07/00417 PAS 
INTERESSADO: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS ÓTICOS E ESPORTIVOS LTDA 
CNPJ: 04.692.027/0013-87
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI-
CA DE NATHALIA RODRIGUES CALSONI, CRN/SP Nº 34.326
DEFERIDO  

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 ANA MARIAN S. PINOTTI 

 Coordenadora VIGILÂNCIA DE ALIMENTOS 
  

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

A desinterdição do estabelecimento com razão social de Irmãos Zanluchi Cia Ltda 
- EPP, área da padaria,  com atividade de Minimercado, sob CNPJ nº 48.632.632/0001-
02, sito à Rua Waldemar José Strazzacapa, 336 - Jardim Indianópolis - Campinas 
- SP, conforme Auto de Ocorrência nº 1283 datado de 29 de julho de 2015, uma vez 
que o estabelecimento sanou todas as irregularidades que deram causa à interdição, 
conforme Auto de Infração nº 2667, de 26 de fevereiro de 2014. Cabe informar que a 
empresa solicitou a desinterdição através do protocolado sob nº 15/07/02502.  

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 ANA MARIAN S. PINOTTI 

 Coordenadora VIGILÂNCIA DE ALIMENTOS 

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

PROTOCOLO: 15/07/3100
INTERESSADO: MARCO ANTONIO BELUZZO
CPF/CNPJ: 259.252.960-87
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/4080
INTERESSADO: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS
CPF/CNPJ: 46.045.290/0001-90
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3756
INTERESSADO: EUCLIDES RODRIGUES NETO
CPF/CNPJ: 606.949.556-04
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3853
INTERESSADO: MARISA TOSI MANIGLIA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 485.234.886-34
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/2873
INTERESSADO: ATALIBA DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 072.097.798-33
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/2837
INTERESSADO: ANTONIO TERZIS
CPF/CNPJ: 013.113.148-65
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3942
INTERESSADO: DANIELLY PALODETTO CALVO
CPF/CNPJ: 300.337.008-18
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DEFERIDO

PROTOCOLO: 14/07/3599
INTERESSADO: NICA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 02.109.183/0001-03
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/2578
INTERESSADO: MONICA LANZELLOTTI LOPES
CPF/CNPJ: 068.446.118-89
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3204
INTERESSADO: MARCELO MELO SILVA
CPF/CNPJ: 178.739.928-10
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3169
INTERESSADO: LECI DE PAULA PEREIRA LIAN
CPF/CNPJ: 968.141.798-49
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3549
INTERESSADO: RICARDO DESTRO SAADE
CPF/CNPJ: 071.686.638-28
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3898
INTERESSADO: ANTONIO DA CRUZ GARCIA
CPF/CNPJ: 554.625.538-20
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3114
INTERESSADO: LUIZ CALIL SADER
CPF/CNPJ: 012.159.498-04
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3148
INTERESSADO: PAULO ROBERTO RUSSO
CPF/CNPJ: 069.230.288-33
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 14/07/3789
INTERESSADO: UNIÃO ESPIRITA ANTONIO CARLOS
CPF/CNPJ: 46.109.484/0001-02
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3071
INTERESSADO: AUDTEC COM. DE APAR. AUDITIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.119.514/0001-60
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3072
INTERESSADO: AUDTEC COM. DE APAR. AUDITIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 00.119.514/0001-60
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3168
INTERESSADO: ZANCANELLI & ZANCANELLI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.555.169/0001-69
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/40/711
INTERESSADO: MAURO AUGUSTO MARCHIORI CIA LTDA
CPF/CNPJ: 05.630.377/0001-48
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/1075
INTERESSADO: DROGAN DROGARIAS LTDA
CPF/CNPJ: 58.195.413/0027-98
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/854
INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S/A
CPF/CNPJ: 61.412.110/0261-11
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3935
INTERESSADO: MARISA MANHAS BOTELHO
CPF/CNPJ: 036.143.308-50
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/1587
INTERESSADO: RECANTO DA MELHOR IDADE COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.734.978/0001-38
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/2591
INTERESSADO: BAECY STRACHMAN
CPF/CNPJ: 719.766.638-49
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3323
INTERESSADO: MARIA LUISA INES PIVA PAGLIUSI
CPF/CNPJ: 826.353.588-34
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/889
INTERESSADO: DROGAL FARMACÊUTICA LTDA
CPF/CNPJ: 54.375.647/0020-90
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO
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PROTOCOLO: 15/07/3149
INTERESSADO: ZOOLOGICA - ASSISTENCIA EM DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA
CPF/CNPJ: 02.796.160/0001-14
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 14/07/4716
INTERESSADO: SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA
CPF/CNPJ: 07.158.380/0001-36
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3556
INTERESSADO: RODRIGO SALES BUENO
CPF/CNPJ: 205.513.018-80
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/2845
INTERESSADO: ISMAEL & ALVES CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA
CPF/CNPJ: 03.318.863/0001-08
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/2968
INTERESSADO: HOSPITAL VERA CRUZ S/A
CPF/CNPJ: 46.009.718/0002-20
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/2958
INTERESSADO: JAIR JOSE PEREIRA
CPF/CNPJ: 720.514.428-00
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/2962
INTERESSADO: NILTON CESAR ARANHA
CPF/CNPJ: 742.252.357-34
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/4395
INTERESSADO: RAFAEL DE MELLO E OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 368.357.168-35
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/4362
INTERESSADO: ALEXANDRE ANTONIO PELLICANO
CPF/CNPJ: 116.834.878-18
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/4178
INTERESSADO: MELANY FATIMA GABRIELLI DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 119.244.998-35
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/4250
INTERESSADO: PETRUS DA SILVA RAULINO
CPF/CNPJ: 246.786.308-56
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3783
INTERESSADO: MARCOS JOSE DE BEM
CPF/CNPJ: 14.295.470/0001-34
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/4148
INTERESSADO: JORGE JAVIER OLIVARES LATORRE
CPF/CNPJ: 218.766.538-09
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/4149
INTERESSADO: SANDRA APARECIDA FERREIRA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 077.434.218-80
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/4150
INTERESSADO: SIDNEY JORGE MIGUEL DE MACEDO
CPF/CNPJ: 102.096.958-03
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/4147
INTERESSADO: ANDREA CRISTINA OLIVEIRA QUIM MORAES SANTOS
CPF/CNPJ: 247.402.398-41
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3644
INTERESSADO: CLINICA DE FISIOTERAPIA K.G. VERRI LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.088.410/0001-24
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3629
INTERESSADO: TANIA PASSOS ANASTACIO FERRONI
CPF/CNPJ: 996.509.838-72
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/3630
INTERESSADO: GABRIELA BORGES FERRONI
CPF/CNPJ: 402.432.758-54
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 15/07/4005
INTERESSADO: CLINICA PIERRO LTDA
CPF/CNPJ: 51.879.500/0002-67
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES 

 Coordenadora VISA-LESTE 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EM 31 DE AGOSTO DE 2015   
 Protocolado n.º 11/10/30.453 PG 
Interessada: Secretaria Municipal de Saúde
Despacho:
À vista das informações existentes neste protocolado bem como dos pareceres de fl s. 
880 a 887, 889/verso e 890 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a neces-
sidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa Ins-
tituto do Sono Dr. Shigueo Yonekura Ltda. (Termo de Contrato n.º 164/14), que tem 
por objeto a prestação de serviços de exames de polissonografi a para atendimento de 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com preços já reajustados, pelo período 
de 12 (doze) meses;
A despesa decorrente, no valor total já reajustado de R$ 220.666,80 (Duzentos e vinte 
mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), conforme indicado e justifi -
cado por esta Pasta às fl s. 875 a 879 e aprovado pelo Comitê Gestor à fl . 842;
Publique-se. Após, à CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio, 
ocasião em que deverá ser adotada a providência indicada pelo DAJ às fl s. 887 e 889/
verso, no que tange à juntada de Certidão Negativa de Débitos Mobiliários do Mu-
nicípio de Campinas e a Certidão Negativa de Distribuição de Pedidos de Falência, 
Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais, e posteriormente, devolva-se o 
processo à esta Secretaria de Saúde para as demais providências e acompanhamento. 

 Campinas, 31 de agosto de 2015 
 DR CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS   

 Protocolado n.º 14/10/38.276 PG
Interessada: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Despacho:
A vista das informações precedentes bem como dos pareces de fl s. 831 a 841, 847/
verso e 848 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam, respectivamente, a ne-
cessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:
1. O aditamento do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa 
STERCYCLE gestão Ambiental Ltda (termo de Contrato nº 17/15 - fl s 683 a 697), no 
percentual de 13,67%;
2. A despesa correspondente, no valor global, já reajustado, de R$ 916.205,05 (Nove-
centos e dezesseis mil, duzentos e cinco reais e cinco centavos), conforme aprovação 
pelo Comitê Gestor à fl s 827;
3. À CSFA/DAJ, para formalização do Termo Contratual próprio, ocasião em que de-
verá ser observada a exigência relativa ao reforço proporcional da garantia, e a seguir, 
devolva-se este processo a esta Secretaria de Serviços Públicos para acompanhamento 
e demais providências.  

 ERNESTO DIMAS PAULLELA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 
 Protocolado n.º 14/10/08.360 PG
Interessada: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Despacho:
Atendida as solicitações precedentes bem como do parecer de fl s. 8.067 da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos, que indicam, respectivamente, a necessidade e a ausência de 
impedimentos legais,  AUTORIZO :
1. O aditamento contratual no percentual de 19,69%, do contrato celebrado entre o 
Município de Campinas e a empresa Roade Construção Civil e Locação de Equi-
pamentos - Eirelli (Termo de Contrato nº 000196/2014) no valor global de R$ 
1.921.745,06 (Hum milhão, novecentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e cinco 
reais e seis centavos).
2. O aditamento contratual no percentual de 15,83%, do contrato celebrado entre o 
Município de Campinas e a empresa C.G. Engenharia e Construtora Ltda. (Termo de 
Contrato nº 000197/2014) no valor global de R$ 1.534.088,03 (Hum milhão, quinhen-
tos e trinta e quatro mil, oitenta e oito reais e três centavos). 

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO   
  AUTORIZO O LEVANTAMENTO DO LACRE IMPOSTO EM 14/08/2015 UMA VEZ QUE FOI APRE-
SENTADA TODA A DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DO ALVARÁ DE USO. 
PROT.15/11/13807 FLORIDA & SIQUEIRA 
 COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-
DÃO DE INTEIRO TEOR, DO PROTOCOLO Nº14/11/13819.
 PROT.15/10/37927 TELEFÔNICA BRASIL 
FICA INTERDITADO ADMINISTRATIVAMENTE, ALDENORA SOARES DOS SANTOS, RUA 10 DE 
SETEMBRO, Nº117 CENTRO (AUTO Nº037/15).
 PROT.10/11/14299 ALDENORA SOARES DOS SANTOS 
   FICA INTERDITADO ADMINISTRATIVAMENTE, CONDOMÍNIO EDF. OLINDA, RUA LUZITANA, 
Nº1432 CENTRO (AUTO Nº040/15).
  PROT.95/0/47964 CONDOMÍNIO EDF. OLINDAINDA 
DEFERIDOS
 PROT.15/10/46714 TORRES LIRA PARTICIPAÇÕES  -  PROT.15/10/45910 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JÚPI-
TER - PROT.15/10/45922 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELVEDERE II - PROT.15/11/15370 HALTER CARLOS 
R. COSMO - PROT.15/11/14253 CRISTIANE SOUZA ANDRADE - PROT.15/11/14258 MRV ENGENHARIA 
E PARTICIPAÇÕES 
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.14/11/17025 TEXEL INFORMÁTICA - PROT.14/11/14422 MARIA REGINA F. DE PAULA LEI-
TE COELHO - PROT.15/11/12014 JOSIANE B. SILVA HIRATA - PROT.15/11/12288 PAOLLA LIMY M. 
ALBERTON - PROT.15/11/12012 AZENHA B. R. RECREAÇÃO - PROT.14/11/14580 MAKINEKO CO-
MERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO - PROT.14/11/14635 JOTAPLUS SOLUÇÕES EM WIRELESS 
- PROT.15/11/3724 CLINICA NOVA DE CANETAS - PROT.14/11/14222 OLANDA VAREJÃO FOLHAS 
E FRUTOS - PROT.14/11/14373 A E T SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROT.15/11/12987 LIGHTHOUSE 
ASSESSORIA - PROT.14/11/2079 JOSÉ OMATI - PROT.15/11/13685 SOUZAS COUNTRY CLUB CONSUL-
TORIA IMOBILIÁRIA - PROT.15/11/14730 DROGAL FARMACÊUTICA - PROT.14/11/13577 HOSPITAL 
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VERA CRUZ S/A - PROT.15/11/9284 MAXIMUS MÁRMORES E GRANITOS - PROT.14/11/22225 NEURO 
H.V.C. MÉDICOS ASSOCIADOS - PROT.14/11/13926 ALMEIDA POINT COMESTÍVEL - PROT.14/11/14375 
A & T SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROT.15/11/4063 MARIA LAURA Z. LEMES - PROT.14/11/21982 
1º OFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS - PROT.14/11/14689 ALBA BRAGA SALLES - PROT.14/11/13966 
LILIAN SATOMI OBATA BUFFET - PROT.14/11/17267 BIOCEN DO BRASIL - PROT.14/11/15859 BRA-
NISIA P. AGUIAR - PROT.15/11/14344 OTILIA BARBOSA A. MINUSSI - PROT.15/11/13013 RONALDO 
BUENO CAMARGO - PROT.15/11/15275 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ESPORTIVA SOCIAL E CULTU-
RAL - PROT.14/11/14636 HOTEL ESPLANADA - PROT.14/11/13142 Q & C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS - PROT.14/11/13506 ESCOLA E. I. CIRANDA MÁGICA - PROT.14/11/16467 L3R COMERCIO 
DE CHOCOLATES - 
 COMPAREÇA O INTERESSADO SITO À AV ANCHIETA Nº200, 2º ANDAR GUICHÊ DE ATENDIMEN-
TO TOMAR CIÊNCIA. 
 PRAZO DE 10 DIAS 
PROT.98/0/38430 JOÃO ALVES MACEDO - AIM Nº32506
 CONCEDIDO PRAZO DE 180 DIAS 
PROT.15/11/15097 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LAGUNA 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 ENGº MOACIR J M MARTINS 

 DIRETOR DEPTº DE CONTROLE URBANO 
  

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO   
  CANCELE-SE ANEXAÇÃO DE LOTES APROVADO EM 05/01/99 CONFORME SOLICITADO PELO 
INTERESSADO.
 PROT.15/11/8309 MARCELO LUIZ ZAUPA 
  CANCELE-SE ANEXAÇÃO DE LOTES APROVADO EM 07/04/97 CONFORME SOLICITADO PELO 
INTERESSADO.   
  PROT.15/11/13444 BREGNOLI EMPRE IMOBILIÁRIOS  
CANCELE-SE ALVARÁ Nº1114/13.
  PROT.13/11/3371 ISABEL ROSA DOS SANTOS  
     CANCELE-SE ALVARÁ Nº1793/11. 
  PROT.11/10/7358 LUIZ FERNANDO FARHAT
 DEFERIDOS 
PROT.14/11/3351 VOLNEI SERAFIM - PROT.14/11/20315 RICARDO BASTON FERREIRA - PROT.14/11/13857 
NECI BARRETO DE OLIVEIRA - PROT.14/11/12763 LUIZ ROBERTO SANTA TERRA - PROT.14/11/7936 
ANTONIO PAGLIATO FILHO - PROT.14/11/9579 EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - PROT.15/11/673 JOSÉ 
E. CORREIA - PROT.14/11/20023 ALFREDO FERNANDEZ OLMOS - PROT.15/11/14472 ROGÉRIO BOR-
TOLOSSO - PROT.14/11/13705 FLAVIO ADRIANO BOSTO - PROT.14/11/18698 CLARICE LOPES PILON 
- PROT.14/11/21557 ANDERSON L. F. BIGHELIN - PROT.15/11/1725 MARILZA MAYUMI SHIMABOKURO 
- PROT.15/11/12717 NATAL VITOR BORGES CHERULLI - PROT.15/11/12897 NIVALDO MACHADO DE 
CAMPOS - PROT.15/11/13635 DACIO ROBERTO B. PIRES - PROT.15/11/14990 MARCELO SILVA TORRE-
ZANI - PROT.15/11/14892 MARIO DE ARRUDA LEITE - PROT.14/99/15 LAURA ASSUNÇÃO H. ROCHA 
- PROT.15/99/137 GUILHERME B. CHRUSTOFOLETTI
 INDEFERIDOS 
PROT.15/10/573 BENDITO APARECIDO MIRA
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.15/11/8456 ANDREIA C. ROQUE NASCIMENTO - PROT.15/11/13645 VANDERLEI APARECIDO 
PEREIRA - PROT.15/11/10278 MAURICIO C. DE MORAIS - PROT.15/11/13723 CIRSO APARECIDO UR-
CELINO - PROT.15/11/14481 VIVIANA PEREIRA GONÇALVES - PROT.15/11/15299 EDISON MIZUNO 
- PROT.15/11/5294 LUIZ EDUARDO GOULADINI - PROT.14/11/2022 A20 EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS - PROT.15/11/13272 CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL - PROT.15/11/13312 SUELI MORA-
ES - PROT.15/11/13704 ALFREDO LINO MONTEIRO VIEGAS - PROT.15/11/15181 MAURO TORRES DO 
PRADO - PROT.15/11/15117 E PROT.15/11/15118 TEREZINHA BAGAROLLI - PROT.15/11/12167 PAULO 
RICARDO MORI - PROT.15/11/15103 PEDRO CARLOS PANAZZOLO - PROT.15/11/1714 SEBASTIÃO 
AUGUSTO RODRIGUES - PROT.15/11/2639 SELMI EMPREENDIMENTOS - PROT.15/11/14022 ADEMIR 
MARCARA - PROT.15/11/13422 MIRNA LEMOS RIGOLON - PROT.14/11/1382 JOÃO CARLOS RIBEIRO
 CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS 
PROT.15/11/6394 NELI MARLENE PARAIZO
 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 ENGª SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA 

 RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELA DIRETORIA DO USO DO SOLO 
  

 GABINETE DO SECRETÁRIO   
  INDEFIRO PROTOCOLO Nº15/11/14415, O AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA Nº25184, FOI DEVIDA-
MENTE APLICADO, POIS O IMÓVEL NÃO ATENDIA O ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR Nº09/2003.
 PROT.15/11/14415 SERGIO BUDAHAZI 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 ENGº CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
 Protocolo:   2015/10/20173 
 Auto  de  Infração  Imposição  de  Penalidade  de   Advertência   n°   95  /2015 
 Autuado:   Alcibino da Silva ME 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Advertência ci-
tado, por estar operando fonte potencial ou efetivamente poluidora sem as devidas 
licenças ambientais, com a seguinte redação:
“Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de ADVERTÊNCIA. 
A empresa deverá regularizar-se perante a sistemática de licenciamento ambiental em 
trinta dias, sob pena de sofrer as demais sanções previstas em lei.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.”

 Campinas, 16 de Setembro de 2015 
HELOÍSA FAVA FAGUNDES

Coordenadora da Fiscalização Ambiental
Matrícula 122.994-0

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo 2015/10/37266 
 Auto de Infração Imposição de Penalidade de Multa n° 97/2015 
 Interessado: J.A. Armários e Decorações Ltda. 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado, por 
deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notifi -
cado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regulariza-

ção, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental, 
com a seguinte redação:
“Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de MULTA no valor de 360 (trezentas e sessenta) UFIC. A em-
presa deverá regularizar-se perante a sistemática de licenciamento ambiental em trinta 
dias, sob pena de sofrer as demais sanções previstas em lei.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.”

 Campinas, 16 de Setembro de 2015 
HELOÍSA FAVA FAGUNDES

Coordenadora da Fiscalização Ambiental
Matrícula 122.994-0

 

  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
  Protocolo 2015/10/12271 
 Auto de Infração Imposição de Penalidade de Multa n° 98/2015 
 Interessado: CONTEFISC Escritório Contábil 
 Autuado: Design e Móveis de Interiores Ltda. ME 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado, por 
deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notifi -
cado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regulariza-
ção, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental, 
com a seguinte redação:
“Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de MULTA no valor de 360 (trezentas e sessenta) UFIC. A em-
presa deverá regularizar-se perante a sistemática de licenciamento ambiental em trinta 
dias, sob pena de sofrer as demais sanções previstas em lei.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.”

 Campinas, 16 de Setembro de 2015 
HELOÍSA FAVA FAGUNDES

Coordenadora da Fiscalização Ambiental
Matrícula 122.994-0

 

  

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   
 Protocolo 2015/10/34548 
 Auto de Infração Imposição de Penalidade de Multa n° 96/2015 
 Interessado: Stilo Esquadrias de Alumínio Ltda. ME 
A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público o Auto de Infração Imposição Penalidade de Multa citado, por 
deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notifi -
cado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regulariza-
ção, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental, 
com a seguinte redação:
“Imponho ao infrator, nos termos dos artigos 15, 16, 18, 19 e 20 da Lei Complementar 
49/2013 a penalidade de MULTA no valor de 360 (trezentas e sessenta) UFIC. A em-
presa deverá regularizar-se perante a sistemática de licenciamento ambiental em trinta 
dias, sob pena de sofrer as demais sanções previstas em lei.
Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 49/2013, o infrator poderá interpor 
recurso administrativo no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir do re-
cebimento desta notifi cação ou de sua publicação no Diário Ofi cial do Município na 
impossibilidade de recebimento.”

 Campinas, 16 de Setembro de 2015 
HELOÍSA FAVA FAGUNDES

Coordenadora da Fiscalização Ambiental
Matrícula 122.994-0

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL   
  Protocolos LAO: 2015000850 
 In.: Plano Videira Empreendimentos Imobiliários LTDA 
 Apresentar no prazo de 20 dias:  
Declaração de Passivos conforme Anexo VI do decreto municipal 18.705/2015, espe-
cifi cando o endereço da obra; Perfi s de sondagem; Reapresentar projeto de drenagem 
inserindo observação de atendimento à lei 12.526/2007; Memória de Cálculo (Dre-
nagem). 
 Atendimento por agendamento: 2ª, 4ª e 6ª feira - período da tarde  
 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 LINDENBERG CASIMIRO DAMASCENO 

 Eng. Ambiental - Matrícula: 123002-6-SVDS 
  

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 CONVOCAÇÃO 

  Protocolo:  2013/10/54859
 Interessado:  Rita de Cássia Ferreira Garcia
Solicita-se que compareça o interessado ou seu representante legal à Secretaria Muni-
cipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, num prazo de 20 dias 
a contar da publicação deste, para ciência do andamento. Agendar dia e horário com a 
Eng.º Fernando Gonçalves De Martino, através do telefone 2116-0104.
 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 FERNANDO GONÇALVES DE MARTINO 

 Eng° Ambiental - Matrícula: 126.266-1 
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 GABINETE DO SECRETÁRIO   
 De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entida-
des integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, da Lei Complementar 49 de 20 de dezembro de 2013 e do Decreto Municipal nº 18.705, de 17 de abril de 
2015, que versa sobre o licenciamento ambiental em âmbito local, informamos as relações de requerimentos protocolizados e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal 
do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável entre 14/09/2015 à 18/09/2015.

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 14/09 E 18/09/2015
ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / 

CDL= CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL/ LE= LICENÇA ESPECÍFICA
Nº PROTO-

COLO
DATA DE 

ENTRADA ANEXO SOLICITAÇÃO REQUERENTE EMPREENDIMENTO, OBRA OU ATIVIDADE ENDEREÇO

2015/10/23962  18/05/2015 I LI CD SPASSO COSMÉTICOS CONSTRUÇÃO COMERCIAL - CSE RUA FRANCISCO BUENO LACERDA, 350 - 
PARQUE ITÁLIA

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 14/09 E 18/09/2015
ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO /

CDL= CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL/ LE= LICENÇA ESPECÍFICA
Nº SOLICI-

TAÇÃO
DATA DE 

ENTRADA ANEXO SOLICITAÇÃO REQUERENTE EMPREENDIMENTO, OBRA OU ATIVIDADE ENDEREÇO

2015000689 16/09/2015 IV RLO RIFERPLAST LTDA.
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE USO GERAL 

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
RUA LUIZ OTÁVIO, 2815 - JARDIM SANTA 

CANDIDA

2015000823  16/09/2015 IV RLO THERMO SOLUÇÕES MONTAGENS INDUS-
TRIAIS COMERCIO E SERVIÇO LTDA. ME

FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA 
INSTALAÇÕES EM CIRCUITO DE CONSUMO

RUA DRÁUSIO MARCONDES DE SOUZA, 90 - 
JARDIM SÃO JOSÉ

2015000921  17/09/2015 III-SG TERMO DE RECE-
BIMENTO - TR LUIZ HENRIQUE PEREIRA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA MONTPELLIER - VILLE SAINTE HELENE

2015000164  18/09/2015 IV RLO - REGULARI-
ZAÇÃO

MAVI COMERCIO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E 
PAPELARIA LTDA ME

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, 
CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO 

ONDULADO
RUA DAS MADRESSILVAS, 115 - JARDIM DAS 

BANDEIRAS

2015000164  18/09/2015 IV RLO - REGULARI-
ZAÇÃO MARCENARIA LOVATO LTDA EPP FABRICAÇÃO DEARTIGOS DE CARPINTARIA 

PARA CONSTRUÇÃO
RUA BENITO OLMOS HERNANDES, 74 - VILA 

RICA

2015000616  18/09/2015 IV LO EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA 
FABRICAÇÃO DE GERADORES DE CORRENTE 

CONTÍNUA E ALTERNADA - PEÇAS E ACES-
SÓRIOS

RUA ALEXANDER GRAHAN BELL, 300 - TECH-
NO PARK CAMPINAS

2015000830  18/09/2015 IV RLO - REGULARI-
ZAÇÃO

DYNAMIC COMERCIO DE HIDRAULICA E 
PNEUMÁTICA LTDA

FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS DE USO GERAL - PEÇAS E ACESSÓRIOS

AVENIDA BENEDICTO CAMPOS, 437 - JARDIM 
DO TREVO

DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 14 A 18 DE 
SETEMBRO DE 2015

ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / PI = PARECER DE INDEFERIMENTO / SG = SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI 

=TERMO DE INDEFERIMENTO

ANEXO Nº PROTO-
COLO

DOCUMEN-
TO EMITIDO REQUERENTE EMPREENDIMENTO OU OBRA OU ATIVIDADE ENDEREÇO VALIDADE

I 2015000804 LI 113/2015-I MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITA-
CIONAL HMV-5 RUA UM, S/N, GLEBA 70, QUADRA B - BOA VISTA  17/09/2018

II 2015000784 CDL 145/2015-
II PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SMSP LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO 

DO CURTUME E DO CÓRREGO DO ASILO
RUA JOSÉ CARVALHO DE MIRANDA E AVENIDA 

CECÍLIA SÂMIA ZARUR - VILA AUROCAN E 
JARDIM MIRANDA

 14/09/2016

II 2015000785 CDL 146/2015-
II PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SMSP LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO CORREGO 

DO PIÇARRÃO
PRÓXIMO A RUA ANTÔNIO FERREIRA LARANJA 

- JARDIM GARCIA  14/09/2016

II 2015000489 TI 147/2015-II PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - 
SEINFRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ES-
PORTES DO TAQUARAL

AVENIDA DOUTOR HEITOR PENTEADO, S/N, 
PORTÃO 7 - PARQUE TAQUARAL

II 2015000370 TI 148/2015-II PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - 
SEINFRA

IMPLANTAÇÃO DE ACESSO AO JARDIM DAS 
BANDEIRAS E JARDIM DO LAGO

RUA MARCELINA RODRIGUES PASCHOAL, S/N - 
JARDIM DO LAGO CONTINUAÇÃO

III 2015000521 ATZ 207/2015-
III

BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS RUA CELSO DELLE DONNE, S/N - DISTRITO 

INDUSTRIAL  14/09/2017

III-SG 2015000843
TI 

043/2015-III-
-SG

LETICIA DA ROSA FERNANDES MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA DA GLÓRIA, 743 - SOUSAS

IV 2015000638 LO 139/2015-
IV LT CORREA LTDA EPP

FABRICAÇÃO DE PEÇAS E DE EQUIPAMENTOS 
AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS (COM PROCES-

SOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDAGENS)
RUA LEONIDA REIMANN TROTTI, 213 - PARQUE 

VIA NORTE  11/09/2019

 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 ROGÉRIO MENEZES 

 Secretário Do Verde, Meio Ambiente E Do Desenvolvimento Sustentável 

 COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
    CONVOCAÇÃO DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA 

Ficam os senhores Conselheiros do  COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente,  CONVOCADOS para a  163 ª Reunião Ordinária à ser realizada no próximo dia 
 24/09/2015  (quinta-feira), com início às  14:00  horas e término às  17:00  horas, no município de Campinas no Salão Vermelho do Paço Municipal, sito à Av. Anchieta, nº 200. 
Centro. Campinas/SP., para deliberar sobre a seguinte: 
 ORDEM DO DIA 
1. Aprovação da ATA da 162ª Reunião Ordinária;
2. Palavra da Presidência;
3. Apresentação do Relatório de Gestão Ambiental (RGA) de Campinas para o Município VerdeAzul - Arq. Cezar Capacle - SVDS;
4. Apresentação do Projeto Piloto: Implantação de Fossas Sépticas Biodigestoras na Macro Zona 6 de Campinas - Dra. Isadora Rebelo Salviano - SVDS;
5. Aspectos Legais do Processo Eleitoral do COMDEMA à luz da Lei 10.841/2001 e
6. Fala dos Conselheiros. 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 CARLOS ALEXANDRE SILVA 

 Presidente do COMDEMA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS 
 CAMPREV 

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 NOTIFICAÇÃO   
 Fica a benefi ciária abaixo relacionada notifi cada por meio desta solicitar a Vossa Senhoria 
que compareça à nossa sede situada na Rua Sacramento, 374, Centro, Campinas-SP, no pra-
zo de  30 (trinta) dias  a contar da publicação desta para tomar ciência quanto a elaboração 
dos cálculos de revisão do benefício de pensão com adicional de tempo de serviço de forma 
não cumulada.
A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Notifi cante.
Processo Administrativo Nº 15/25/1684
Ignês Bueno Castro Matricula No 12661-6 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 ALINE PÉCORA 

 DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

JULGAMENTO  
  CONVITE Nº 007/2015 - Protocolo nº  2014/16/01849 -  Objeto:  Contratação de em-
presa especializada em fornecimento e prestação de serviços de placas de sinalização, 
para o Mercado de Flores da Ceasa-Campinas.  JULGAMENTO:  Após a análise da 
documentação para habilitação, a comissão de licitação declara vencedora do certame 
a empresa  SANDRO LUIZ PANDOLFO ME,  pelo valor ofertado de  R$ 75.116,92 , 
para o objeto retro referido. 

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 Ceasa Campinas 
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 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acham-se abertas na Área de Licitações do H.M.M.G., sito Av. Prefeito Faria Lima, s/nº. - 
2ºandar (Complexo Administrativo), Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5865, as lici-
tações:  A)  Pregão eletrônico nº.85/2015 - Prot. nº.630/2015, aquisição de gêneros alimentícios 
(achocolatado, açúcar e outros), mediante sistema de registro de preços, o acolhimento das pro-
postas será a partir das 08h00 do dia 21/09/2015, a abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do 
dia 01/10/2015, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 01/10/2015,  B)  Pregão 
eletrônico nº.86/2015 - Prot. nº.131/2015, aquisição de computador servidor, o acolhimento das 
propostas será a partir das 08h00 do dia 21/09/2015, a abertura das propostas dar-se-á às 09h00 
do dia 02/10/2015, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 02/10/2015,  C)  Pregão 
eletrônico nº.87/2015 - Prot. nº.695/2015, aquisição de carro de emergência, o acolhimento das 
propostas será a partir das 08h00 do dia 21/09/2015, a abertura das propostas dar-se-á às 13h00 
do dia 02/10/2015, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 13h15 do dia 02/10/2015,  D)  Pregão 
eletrônico nº.88/2015 - Prot. nº.580/2015, aquisição de mesa cirúrgica motorizada, o acolhimen-
to das propostas será a partir das 08h00 do dia 21/09/2015, a abertura das propostas dar-se-á às 
09h00 do dia 05/10/2015, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 05/10/2015,  E)  
Pregão eletrônico nº.89/2015 - Prot. nº.596/2015, aquisição de medicamentos oncológicos (áci-
do zoledrônico, bleomicina e outros), mediante sistema de registro de preços, o acolhimento das 
propostas será a partir das 08h00 do dia 21/09/2015, a abertura das propostas dar-se-á às 13h00 
do dia 05/10/2015, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 13h15 do dia 05/10/2015,  F)  Pregão 
eletrônico nº.90/2015 - Prot. nº.380/2015, aquisição de medicamentos (aciclovir, amoxicilina e 
outros), mediante sistema de registro de preços, o acolhimento das propostas será a partir das 
08h00 do dia 21/09/2015, a abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 06/10/2015, e a data 
da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 06/10/2015,  G)  Pregão eletrônico nº.91/2015 - 
Prot. nº.571/2015, aquisição de medicamentos (albendazol, amicacina e outros), mediante siste-
ma de registro de preços, o acolhimento das propostas será a partir das 08h00 do dia 21/09/2015, 
a abertura das propostas dar-se-á às 13h00 do dia 06/10/2015, e a data da disputa de preços dar-
-se-á ás 13h15 do dia 06/10/2015,  H)  Pregão eletrônico nº.92/2015 - Prot. nº.572/2015, aquisição 
de medicamentos (carbamazepina, clobazan e outros), mediante sistema de registro de preços o 
acolhimento das propostas será a partir das 08h00 do dia 21/09/2015, a abertura das propostas 
dar-se-á às 09h00 do dia 07/10/2015, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 
07/10/2015,  I)  Pregão eletrônico nº.93/2015 - Prot. nº.573/2015, aquisição de medicamentos 
(aminofi lina, amiodarona e outros), mediante sistema de registro de preços, o acolhimento das 
propostas será a partir das 08h00 do dia 21/09/2015, a abertura das propostas dar-se-á às 13h00 
do dia 07/10/2015, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 13h15 do dia 07/10/2015,  J)  Pregão 
eletrônico nº.94/2015 - Prot. nº.574/2015, aquisição de medicamentos (isossorbida, lasartana e 
outros), mediante sistema de registro de preços, o acolhimento das propostas será a partir das 
08h00 do dia 21/09/2015, a abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 08/10/2015, e a 
data da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 08/10/2015,  K)  Pregão eletrônico nº.95/2015 
- Prot. nº.654/2015, aquisição de suporte de soro, o acolhimento das propostas será a partir das 
08h00 do dia 21/09/2015, a abertura das propostas dar-se-á às 13h00 do dia 08/10/2015, e a 
data da disputa de preços dar-se-á ás 13h15 do dia 08/10/2015,  L)  Pregão eletrônico nº.96/2015 
- Prot. nº.657/2015, aquisição de material para higiene (enceradeira, carrinho mop, e outros), o 
acolhimento das propostas será a partir das 08h00 do dia 21/09/2015, a abertura das propostas 
dar-se-á às 09h00 do dia 09/10/2015, e a data da disputa de preços dar-se-á ás 09h15 do dia 
09/10/2015. Os interessados poderão retirar o edital a partir do dia 21/09/2015, através do  site:  
www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo  e-mail:  licitacoes@hmmg.sp.gov.br.
 

 Campinas, 18 de setembro de 2015 
 MARCELO RIBEIRO 

 Pregoeiro do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 RESCISÃO UNILATERAL   
  Rescisão Unilateral ; Pregão nº 36/2012; Contratada:  MixCred Administradora Ltda ; 
CNPJ: 08.602.597/0001-56; Objeto: prest. de serv. de adm. de sist. de cartão alimentação; 
Rescisão unilateral conforme manifestação jurídica de 16/09/2015. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 RESUMO DE ADITAMENTO   
  Aditamento n.3  ao Contrato n. 2012/5496 PRE 133/2012; Contratada:  ND Bombas Co-
mércio e Serviço Ltda ; CNPJ 00.470.440/0001-02; Objeto: Prest. serv. de manut. prev. e 
corret. em aeradores fl utuantes com forn. peças; Vigência: 12 meses a partir de 13/09/2015, 
Valor: 187.453,00. 
 Aditamento n.1  ao Contrato n. 2014/5988 PRE 86/2014; Contratada:  Impacto Controle de 
Pragas Ltda - EPP;  CNPJ 03.267.141/0001-63; Objeto: prest. de serv. de desinsetização, 
desratização e descupinização pelo método de iscagem; Vigência: 12 meses a contar de 
18/09/2015, Preço: redução de 12%; Valor: R$ 1.075.977,56. 
 Aditamento n.1  ao Contrato n. 2015/6068 PRE 219/2014; Contratada:  Alfa Laval Ltda;  
CNPJ 43.474.212/0001-13; Objeto: aquisição de Decanters Centrífugos vazão 24 m³/h e 7 
m³/h; Vigência: 06 meses a contar de 14/09/2015, Execução Cronograma: prazo de instala-
ção por um período de 120 dias.
 Aditamento n.5  ao Contrato n. 2012/90042 PRE 103/2012; Contratada:  La Farina Paes e 
Doces Ltda EPP;  CNPJ 74.414.962/0001-23; Objeto: Prest. Serv. Coffee Break; Vigência: 
09 meses a contar de 22/09/2015, valor: R$ 48.438,00. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

  
 COMUNICADO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 Concursos Públicos Homologados em 23/06/2014 e 01/07/2014 
Solicitamos aos servidores abaixo nomeados, que agendem horário das 13h00 às 
17h00 junto à Diretoria de Gestão de Pessoas, através do telefone 3736-1580, para 
entrega da documentação solicitada.

 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2015/2016   

  PORTARIA DA MESA No. 171/2015 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E 
CONSIDERANDO OS TERMOS DO EDITAL No. 01/14 DO CONCURSO PÚBLICO, 
HOMOLOGADO EM 23 DE JUNHO DE 2014,
RESOLVE:
1 - Nomear, em caráter efetivo, para o cargo de ANALISTA LEGISLATIVO ASSESSORA-

MENTO JURÍDICO, classe I, nível VII, padrão de vencimento A, na Diretoria de Assuntos 
Legislativos, DANILO EPITACIO NEVES ROSA.
2 - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
3 - DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE.
Campinas, 18 de setembro de 2015.

 PORTARIA DA MESA No. 172/2015 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNI-
CÍPIO, E 
CONSIDERANDO OS TERMOS DO EDITAL No. 01/14 DO CONCURSO PÚBLICO, 
HOMOLOGADO EM 23 DE JUNHO DE 2014,
RESOLVE:
1 - Nomear, em caráter efetivo, para o cargo de ANALISTA LEGISLATIVO ASSESSORA-
MENTO JURÍDICO, classe I, nível VII, padrão de vencimento A, na Diretoria Geral, JOÃO 
MARCOS DE CASTRO MENDES.
2 - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
3 - DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE.
Campinas, 18 de setembro de 2015.

 PORTARIA DA MESA No. 173/2015 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNI-
CÍPIO, E 
CONSIDERANDO OS TERMOS DO EDITAL No. 01/14 DO CONCURSO PÚBLICO, 
HOMOLOGADO EM 23 DE JUNHO DE 2014,
RESOLVE:
1 - Nomear, em caráter efetivo, para o cargo de ANALISTA LEGISLATIVO ASSESSORA-
MENTO JURÍDICO, classe I, nível VII, padrão de vencimento A, na Diretoria de Assuntos 
Legislativos, HENRY CHARLES DUCRET JUNIOR.
2 - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
3 - DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE.
Campinas, 18 de setembro de 2015.

 PORTARIA DA MESA No. 174/2015 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNI-
CÍPIO, E 
CONSIDERANDO OS TERMOS DO EDITAL No. 01/14 DO CONCURSO PÚBLICO, 
HOMOLOGADO EM 23 DE JUNHO DE 2014,
RESOLVE:
1 - Nomear, em caráter efetivo, para o cargo de ANALISTA LEGISLATIVO ASSESSORA-
MENTO JURÍDICO, classe I, nível VII, padrão de vencimento A, na Diretoria de Materiais 
e Patrimônio, ANA LAURA GOMES FARIA.
2 - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
3 - DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE.
Campinas, 18 de setembro de 2015.

 PORTARIA DA MESA No. 175/2015 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E 
CONSIDERANDO OS TERMOS DO EDITAL No. 01/14 DO CONCURSO PÚBLICO, 
HOMOLOGADO EM 23 DE JUNHO DE 2014,
RESOLVE:
1 - Nomear, em caráter efetivo, para o cargo de ANALISTA LEGISLATIVO ASSESSO-
RAMENTO JURÍDICO, classe I, nível VII, padrão de vencimento A, na Diretoria Geral, 
LEONARDO FERNANDES TEIXEIRA.
2 - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
3 - DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE.
Campinas, 18 de setembro de 2015.

 PORTARIA DA MESA No. 176/2015 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E 
CONSIDERANDO OS TERMOS DO EDITAL No. 01/14 DO CONCURSO PÚBLICO, 
HOMOLOGADO EM 23 DE JUNHO DE 2014,
RESOLVE:
1 - Nomear, em caráter efetivo, para o cargo de ANALISTA LEGISLATIVO ASSESSORA-
MENTO JURÍDICO, classe I, nível VII, padrão de vencimento A, na Diretoria Geral, JOÃO 
PAULO GREGORIO CANELAS.
2 - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
3 - DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE.
Campinas, 18 de setembro de 2015.

 PORTARIA DA MESA No. 177/2015 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E 
CONSIDERANDO OS TERMOS DO EDITAL No. 01/14 DO CONCURSO PÚBLICO, 
HOMOLOGADO EM 23 DE JUNHO DE 2014,
RESOLVE:
1 - Nomear, em caráter efetivo, para o cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO, Classe I, nível 
III, padrão de vencimento A, na Procuradoria da Câmara Municipal, JOSÉ EDUARDO 
LEITE JÚNIOR.
2 - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
3 - DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE.
Campinas, 18 de setembro de 2015.

 PORTARIA DA MESA No. 178/2015 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E 
CONSIDERANDO OS TERMOS DO EDITAL No. 02/14 DO CONCURSO PÚBLICO, 
HOMOLOGADO EM 01 DE JULHO DE 2014,
RESOLVE:
1 - Nomear, em caráter efetivo, para o cargo de PROCURADOR JURÍDICO, classe I, nível 
VIII, padrão de vencimento A, na Procuradoria da Câmara Municipal, GILBERTO BATIS-
TA DINIZ FILHO.
2 - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
3 - DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE.

Campinas, 18 de setembro de 2015. 

 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
 PRESIDENTE 

 ELIAS HERNANE AZEVEDO 
 1º SECRETÁRIO 

 APARECIDO DE CAMPOS FILHO  
 2º SECRETÁRIO 
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