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Diário Oficial
   GABINETE DO PREFEITO 

 DECRETO Nº 21.018 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR, NO VALOR DE R$ 669.694,48 (Seiscentos e sessenta e nove mil, 

seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) 
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
disposto no artigo 4º e inciso I, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:
DECRETA:
Artigo 1º  - Fica aberto um crédito adicional, no valor  R$ 669.694,48 (Seiscentos e 
sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) 
 suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classifi cações:
097200  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09722  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08.243.3004.4030  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
335039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.510.000  ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL ..............................................................................R$ 521.277,58
08.244.3004.4030  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
335039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.510.000  ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL ..............................................................................R$ 148.416,90
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................................................ R$ 669.694,48
Artigo 2º  - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-
tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:
097200  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09721  PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.3004.4030  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
335039  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.510.000  ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL  ............................................................................. R$ 669.694,48
Artigo 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário Municipal de Finanças 
Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com 
os elementos constantes do  ProcessonºPMC.2020.00039546-01/SMASDH  e publicado pela Coordenadoria de 
Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 

 DECRETO Nº 21.019 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 
 REGULAMENTA O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO PROBATÓRIA NO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no § 4º do art. 41 da Constituição Federal; e
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 12 e 15 da Lei nº 1.399, de 08 de novembro 
de 1.955,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Avaliação Probatória, que visa a aferir a aptidão 
do servidor admitido por concurso público, tendo como objetivo fi nal a aquisição de 
estabilidade no cargo ocupado, nos termos do § 4º do art. 41 da Constituição Federal.
Art. 2º A avaliação probatória é o instrumento legal pelo qual serão avaliadas a apti-
dão e a capacidade demonstradas no exercício das atribuições do cargo, tendo como 
fi nalidade a efi ciência nos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Campinas.
§ 1º O estágio probatório ocorrerá durante os 03 (três) anos iniciais de efetivo exercício 
do servidor estagiário, ressalvadas as hipóteses de suspensão previstas neste Decreto.
§ 2º Durante o estágio probatório apurar-se-ão a aptidão, a conduta e o comportamento 
do servidor estagiário para determinar a sua permanência, ou não, no serviço público.
§ 3º O estágio probatório será composto de 06 (seis) avaliações semestrais, sem as 
quais, devidamente cumpridas e com aprovação, o servidor estagiário não alcançará 
a estabilidade.
§ 4º Cada semestre avaliativo terá, obrigatoriamente, as etapas de planejamento, 
acompanhamento e avaliação, sendo que, em cada uma delas, será dada ciência ao 
servidor estagiário.
Art. 3º Os critérios e as competências para a avaliação probatória, durante o estágio 
probatório, serão:
I - avaliação de desempenho no cargo: aptidão e capacidade demonstradas no exercí-
cio das atribuições no cargo ocupado.
II - efi ciência: resultados apresentados ou entregues com qualidade, primando pela 
economicidade, redução de desperdícios, rapidez, produtividade e rendimento fun-
cional;
III - disciplina: observância de preceitos e normas legais, submissão aos regulamentos 
e diligência na utilização de equipamentos e materiais, visando à sua conservação e 
economia; uso de trajes convenientes em serviço e de uniforme, quando for o caso;
IV - subordinação: respeito à hierarquia e acatamento das requisições de tarefas ainda 
que não rotineiras, mas correlatas às funções do seu cargo;
V - dedicação ao serviço: iniciativa, proposição de soluções adequadas às questões ou 
dúvidas surgidas no trabalho, contribuição com novas ideias tendo em vista as neces-
sidades da unidade; cooperação com os colegas de trabalho, objetivando resultados 
conjuntos satisfatórios;
VI - ética/boa conduta: correto procedimento do servidor no que se refere, dentre 
outras hipóteses correlatas, à probidade, cortesia, urbanidade, lealdade, ao sigilo pro-
fi ssional, decoro, respeito aos colegas e comportamento adequado tanto nas relações 
pessoais quanto nas de trabalho;
VII - liderança: motivar e infl uenciar os liderados, de forma ética e positiva, para 
que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançarem os objetivos da 

equipe e da organização;
VIII - proatividade: assumir responsabilidades, encontrar formas diferentes de execu-
tar uma ação, solucionar problemas e prevenir prejuízos;
IX - assiduidade e pontualidade: comparecimento regular ao trabalho e o cumprimento 
dos horários estabelecidos ou determinados;
X - aptidão física e/ou mental: condições de saúde física e/ou mental do servidor esta-
giário compatíveis com as atribuições do cargo do qual é titular.
Art. 4º Será de responsabilidade do superior hierárquico planejar, acompanhar e ava-
liar o desempenho do servidor estagiário, utilizando-se do instrumento de avaliação 
probatória, conforme defi nido neste Decreto.
§ 1º Considera-se superior hierárquico, para fi ns deste Decreto, o responsável pela 
gestão da unidade de trabalho a que o servidor estagiário estiver vinculado.
§ 2º A avaliação probatória para os servidores admitidos no cargo de Guarda Muni-
cipal será realizada pelo superior hierárquico em conjunto com a comissão interna 
nomeada pelo(a) Secretário(a) da Pasta.
§ 3º Caso o servidor estagiário cumpra sua jornada em mais de uma unidade de tra-
balho, o instrumento de avaliação probatória deverá ser realizado em conjunto pelos 
responsáveis das respectivas unidades.
§ 4º O servidor estagiário que, no decorrer do período avaliativo, houver trabalhado 
sob a gestão de mais de 01 (um) superior hierárquico, terá como responsável por 
realizar sua avaliação probatória aquele que por último assumiu a gestão da unidade.
§ 5º No caso a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, o superior hierárquico que 
deixar de responder pela unidade deverá, obrigatoriamente, registrar todos os fatos e 
condutas relacionados ao servidor estagiário, durante seu período como responsável.
Art. 5º O servidor estagiário deverá observar se as avaliações do estágio probatório 
estão sendo executadas no tempo determinado, podendo solicitar a seu superior hie-
rárquico e também à Secretaria Municipal de Recursos Humanos a sua realização.
Art. 6º As avaliações semestrais especifi cadas no § 3º do art. 2º deste Decreto deverão 
observar os seguintes períodos:
I - 1º período avaliativo: até o último dia do 6º (sexto) mês de efetivo exercício;
II - 2º período avaliativo: até o último dia do 12º (décimo segundo) mês de efetivo 
exercício;
III - 3º período avaliativo: até o último dia do 18º (décimo oitavo) mês de efetivo 
exercício;
IV - 4º período avaliativo: até o último dia do 24º (vigésimo quarto) mês de efetivo 
exercício;
V - 5º período avaliativo: até o último dia do 30º (trigésimo) mês de efetivo exercício; 
e
VI - 6º período avaliativo: até o último dia do 36º (trigésimo sexto) mês de efetivo 
exercício.
Art. 7º O servidor estagiário será avaliado através do instrumento de avaliação proba-
tória elaborado pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos e disponibilizado de 
forma eletrônica, observando o disposto neste Decreto.
§ 1º O instrumento de avaliação probatória será composto dos formulários de planeja-
mento e avaliação probatória.
§ 2º O instrumento de avaliação probatória será composto dos tópicos Desempenho no 
Cargo, Competências, Assiduidade e Pontualidade, Aptidão Física e/ou Mental, com 
pesos e preenchimentos específi cos, de acordo com os Anexos I e II deste Decreto.
§ 3º Caso entenda necessário, o superior hierárquico poderá, no ato do planejamento 
das atividades e competências, incluir equipe de até 4 (quatro) membros.
§ 4º No planejamento das atividades e competências, os pesos deverão ser pontuados 
por ordem de importância de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo que a soma de sua 
pontuação deverá ser igual a 100 (cem) pontos.
§ 5º No ato da avaliação do servidor estagiário o superior hierárquico deverá atribuir 
uma nota para cada atividade e competência, conforme estabelecida no planejamento, 
sendo que:
I - para cada atividade e competência deverá ser atribuída uma nota correspondente 
numa escala de 0 (zero) a 100 (cem);
II - o Sistema de Avaliação Probatória realizará o cálculo necessário para a conversão 
da nota em pontos;
III - a conversão será realizada multiplicando-se a nota atribuída para cada atividade 
e competência pelo respectivo peso, sendo o seu resultado dividido por 100 (cem);
IV - a soma dos pontos de cada atividade e competência totalizará a nota da avaliação 
probatória do período.
§ 6º Caso o desempenho do servidor estagiário não alcance a nota mínima de 70 (se-
tenta) pontos no período avaliativo, o superior hierárquico, obrigatoriamente, deverá 
justifi cá-la em campo específi co, anexando documentos, quando for o caso.
Art. 8º No tópico "Desempenho no Cargo" o superior hierárquico deverá selecionar as 
atividades que serão avaliadas no período correspondente.
§ 1º Serão disponibilizadas para seleção as atribuições do cargo do servidor estagiário 
defi nidas em legislação.
§ 2º O superior hierárquico poderá realizar a junção de atribuições e, caso necessário, 
o seu detalhamento.
§ 3º O superior hierárquico é o responsável pela correlação entre o detalhamento re-
alizado e a respectiva atribuição, apurando-se eventual responsabilidade por sua uti-
lização indevida.
Art. 9º No tópico "Competências" o superior hierárquico deverá selecionar aquelas 
que serão avaliadas no período correspondente.
§ 1º Será obrigatório o apontamento de, no mínimo, 04 (quatro) competências que 
serão avaliadas no período.
§ 2º Em se tratando de cargo que demande grau de responsabilidade técnica sobre 
outros servidores será obrigatório que a competência Liderança seja assinalada e ava-
liada.
Art. 10. O servidor estagiário deverá acessar o Sistema de Avaliação Probatória para 
registrar sua ciência e concordância ou discordância do instrumento de avaliação pro-
batória, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de sua disponi-
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bilização pelo superior hierárquico.
Parágrafo único. O servidor estagiário que não registrar sua ciência será considera-
do cientifi cado e sua concordância tácita será registrada no instrumento de avaliação 
probatória no dia imediatamente seguinte ao término do prazo estipulado no caput 
deste artigo.
Art. 11. Havendo discordância da avaliação realizada pelo superior hierárquico, o ser-
vidor estagiário poderá fazer sua auto-avaliação, com base no mesmo formulário em 
que foi avaliado.
§ 1º O formulário para realização da auto-avaliação somente será liberado para o ser-
vidor estagiário que registrar sua ciência e discordância da avaliação realizada pelo su-
perior hierárquico, dentro do prazo estabelecido no caput do artigo 10 deste Decreto.
§ 2º A auto-avaliação deverá ser preenchida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, a contar da data de disponibilização da avaliação realizada pelo superior 
hierárquico, sendo a auto-avaliação encaminhada via sistema ao Setor de Avaliação 
de Desempenho.
§ 3º A auto-avaliação deverá apresentar, além da nota, os fatos e os motivos funda-
mentados que levaram o servidor estagiário a discordar da avaliação realizada pelo 
superior hierárquico.
§ 4º A auto-avaliação somente será analisada quando:
I - a nota da avaliação do superior hierárquico para o período correspondente estiver 
abaixo de 70 (setenta) pontos, com ciência e discordância expressa do servidor esta-
giário;
II - a avaliação não tenha sido executada na forma prevista na legislação vigente.
Art. 12. A avaliação do servidor estagiário resultará em uma nota semestral, sendo que 
na média fi nal deverá alcançar aproveitamento de 70% (setenta por cento) do total de 
pontos sob análise, para que o servidor estagiário seja considerado aprovado e adquira 
a estabilidade.
Art. 13. São atribuições do superior hierárquico:
I - realizar com o servidor estagiário o planejamento das atividades e competências a 
serem avaliadas;
II - acompanhar e orientar o servidor estagiário, após o planejamento das atividades 
e competências, apontando e registrando fatos e condutas relevantes no tocante ao 
desempenho do servidor estagiário;
III - realizar com o servidor estagiário a avaliação, observando o que foi anteriormente 
estabelecido;
IV - emitir parecer relatando a inaptidão do servidor estagiário na avaliação probató-
ria, a prática de faltas graves, além de outros fatos que julgar relevantes;
V - participar dos encontros realizados pela Comissão Permanente de Avaliação Pro-
batória, quando convocado;
VI - manter atualizados os registros de avaliação do servidor estagiário, a fi m de pro-
ceder ao seu acompanhamento, durante todo período do estágio probatório;
VII - verifi car periodicamente no Sistema de Avaliação Probatória o vínculo dos ser-
vidores estagiários que estiverem sob sua responsabilidade, solicitando, quando ne-
cessário, à área de gestão de pessoas da secretaria municipal de lotação os respectivos 
acertos.
§ 1º O superior hierárquico deverá preencher e disponibilizar o instrumento de avalia-
ção probatória para o servidor estagiário, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a 
contar da data de liberação no Sistema de Avaliação Probatória.
§ 2º É dever do superior hierárquico respeitar os prazos defi nidos neste Decreto, bem 
como consultar periodicamente as informações referentes aos servidores estagiários 
sob sua responsabilidade.
Art. 14. Nos casos em que o servidor estagiário se encontrar em afastamento legal 
quando do preenchimento dos formulários de planejamento ou de avaliação probató-
ria, o superior hierárquico deverá solicitar seu comparecimento.
§ 1º No caso do servidor estagiário não atender à solicitação descrita no caput deste 
artigo, bem como não justifi car a sua ausência, o superior hierárquico deverá realizar 
o preenchimento do respectivo formulário.
§ 2º O superior hierárquico deverá apontar os motivos pelos quais ocorreu o preenchi-
mento dos formulários na ausência do servidor estagiário.
Art. 15. São atribuições do Setor de Avaliação de Desempenho:
I - gerenciar o sistema de avaliação probatória, a disponibilização dos formulários e 
seus prazos;
II - prestar suporte técnico e administrativo aos trabalhos da Comissão Permanente de 
Avaliação Probatória;
III - proceder às anotações e às medidas administrativas necessárias, após o resultado 
formalizado nos formulários de avaliação probatória;
IV - encaminhar à Comissão Permanente de Avaliação Probatória os dados do superior 
hierárquico que atuar com negligência e perda de prazo defi nidos neste Decreto.
Parágrafo único. O Setor de Avaliação de Desempenho deverá disponibilizar o ins-
trumento de avaliação probatória para o superior hierárquico nos seguintes prazos:
I - para o planejamento das atividades e competências, o prazo máximo será de 30 
(trinta) dias corridos contados após a entrada em exercício do servidor estagiário ou 
após o término do período avaliativo anterior;
II- para a avaliação, o prazo máximo será de 30 (trinta) dias corridos após o término 
de cada período avaliativo, exceto no 6º (sexto) período avaliativo, que deverá ser 
disponibilizada 30 (trinta) dias corridos antes do seu término.
Art. 16. As áreas de gestão de pessoas das secretarias municipais deverão prestar su-

porte técnico e administrativo aos trabalhos do Setor de Avaliação de Desempenho, 
bem como da Comissão Permanente de Avaliação Probatória, no gerenciamento das 
informações para a efetiva consolidação do programa.
§ 1º As áreas de gestão de pessoas das secretarias municipais deverão realizar a identi-
fi cação, alteração ou confi rmação do superior hierárquico do servidor estagiário, antes 
da liberação dos formulários de avaliação probatória.
§ 2º As áreas de gestão de pessoas das secretarias municipais deverão acompanhar o 
cumprimento dos prazos defi nidos neste Decreto.
Art. 17. São atribuições da Comissão Permanente de Avaliação Probatória:
I - organizar e realizar encontros dos responsáveis pela avaliação probatória para uni-
formizar parâmetros e mecanismos, bem como para dirimir dúvidas acerca do proce-
dimento da avaliaçãoprobatória;
II - analisar a auto-avaliação do servidor estagiário nos casos defi nidos neste Decreto 
e encaminhar para ciência do parecer;
III - encaminhar ao Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria 
Municipal de Recursos Humanos os casos indicativos de inaptidão física e/ou mental, 
bem como os casos que necessitem de análise e parecer desse órgão;
IV - encaminhar à Junta Médica Ofi cial do Município os recursos referentes a proces-
sos de inaptidão física e/ou mental para análise, bem como os casos que necessitem 
de análise e parecer;
V - analisar e julgar os recursos interpostos;
VI - instaurar processo de avaliação especial de desempenho sempre que o servidor 
estagiário apresentar resultados insatisfatórios ou inaptidão para o desempenho das 
atividades do cargo do qual é titular;
VII - recomendar a aquisição de estabilidade ou exoneração do servidor cujo desem-
penho não atenda ao estabelecido neste Decreto, baseando-se no parecer do responsá-
vel pela avaliação probatória, pela avaliação do próprio servidor estagiário e demais 
relatórios e documentos apresentados;
VIII - dar ciência ao servidor estagiário da recomendação de exoneração e/ou do re-
sultado do recurso apresentado;
IX - dar ciência no caso de suspensão do estágio probatório ao superior hierárquico e 
ao servidor estagiário;
X - encaminhar ao órgão/setor competente para as medidas cabíveis, os casos de ne-
gligência e perda de prazo defi nidos neste Decreto.
Art. 18. O servidor estagiário poderá ter sua exoneração recomendada quando:
I - apresentar insufi ciência de desempenho;
II - ultrapassar o limite de 12 (doze) faltas injustifi cadas, consecutivas ou não;
III - comprovada a incompatibilidade da aptidão física e/ou mental, de modo a com-
prometer sua adequação e aptidão ao cargo.
§ 1º A recomendação de exoneração se dará após a avaliação da Comissão Permanente 
de Avaliação Probatória, observado sempre o direito à ampla defesa e ao contraditório.
§ 2º O disposto no inciso II deste artigo é aplicado aos servidores com jornada semanal 
correspondente a 36 (trinta e seis) horas, devendo ser proporcionalizado nos casos de 
jornadas diferenciadas, conforme Anexos III e V deste Decreto.
§ 3º A proporcionalização estabelecida no § 2º deste artigo será aplicada inclusive para 
o servidor que tiver jornada semanal correspondente a 12 (doze) horas.
Art. 19. O servidor estagiário que, durante o período avaliativo, ausentar-se injus-
tifi cadamente por mais de 02 (dois) dias, consecutivos ou não, terá o formulário de 
avaliação probatória preenchido mas, em razão do critério de assiduidade, perderá a 
pontuação recebida para o respectivo período.
§ 1º O disposto no caput deste artigo é aplicado aos servidores com jornada semanal 
correspondente a 36 (trinta e seis) horas, devendo ser proporcionalizado nos casos de 
jornadas diferenciadas, conforme Anexo III deste Decreto.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao servidor que tiver jornada semanal cor-
respondente a 12 (doze) horas e ao servidor do Grupo de Docentes previsto na Lei nº 
12.987, de 28 de junho de 2007.
Art. 20. Para o cômputo de faltas, para fi ns de estágio probatório, em face das especi-
fi cidades das jornadas legais, considerar-se-á o total da jornada mensal dividido por 
30 (trinta) dias, e o resultado obtido do total de hora/dia será equivalente a 01 (um) 
dia de efetivo exercício.
§ 1º As entradas atrasadas e/ou saídas antecipadas ocorridas durante o estágio pro-
batório serão convertidas em dias de falta injustifi cada quando essas horas somadas 
totalizarem 01 (um) dia de efetivo exercício.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao servidor do Grupo de Docentes, previsto 
na Lei nº 12.987, de 28 de junho de 2007.
Art. 21. Para os servidores do Grupo de Docentes previsto na Lei nº 12.987, de 28 
de junho de 2007, será considerada falta a ausência superior a 50% (cinquenta por 
cento) de sua carga horária do dia, considerando o total das aulas dadas nas Unidades 
Educacionais em que lecionem, nos termos do artigo 110 da Lei nº 6.894, de 24 de 
dezembro de 1991.
Parágrafo único. O limite de faltas para os servidores do Grupo de Docentes previs-
to na Lei nº 12.987, de 28 de junho de 2007, disposto no artigo 18 deste Decreto, 
encontra-se estabelecido no Anexo V deste Decreto.
Art. 22. O servidor estagiário do Grupo de Docentes previsto na Lei nº 12.987, de 28 
de junho de 2007, que, durante o estágio probatório, apresentar, em horas, entradas 
atrasadas e/ou saídas antecipadas, consecutivas ou não, em número superior a 30% 
(trinta por cento) de sua jornada semanal, terá o formulário de avaliação probatória 
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preenchido no semestre que atingir esse percentual, mas perderá a pontuação recebida 
no respectivo período, em razão do critério de assiduidade e pontualidade, conforme 
Anexo IV deste Decreto.
Art. 23. O servidor estagiário poderá ser encaminhado para avaliação ocupacional 
probatória, sempre que necessário, a ser realizada por equipe multiprofi ssional do De-
partamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos, para o fi m de análise e identifi cação de limitação de ordem física e/ou men-
tal, que impossibilite o exercício de qualquer uma das atribuições do cargo ocupado.
§ 1º O servidor estagiário será encaminhado para avaliação ocupacional probatória, a 
qualquer tempo, caso ultrapasse o limite de 120 (cento e vinte) dias consecutivos ou 
não, de afastamento para tratamento de sua saúde.
§ 2º O encaminhamento mencionado no caput e no § 1ºdeste artigo será realizado pela 
Comissão Permanente de Avaliação Probatória.
§ 3º O superior hierárquico poderá, a qualquer tempo, requerer junto à Comissão Per-
manente de Avaliação Probatória o encaminhamento do servidor estagiário para ava-
liação ocupacional probatória.
§ 4º A equipe multiprofi ssional será composta por no mínimo 03 (três) membros lo-
tados no Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da SMRH, sendo um deles 
médico e os demais a serem determinados dentre os profi ssionais do Departamento.
§ 5º Após a realização da avaliação ocupacional probatória, a equipe multiprofi ssional 
encaminhará o parecer à Comissão Permanente de Avaliação Probatória.
§ 6º A avaliação ocupacional probatória ocorrerá ainda que o servidor estagiário en-
contre-se afastado para tratamento de saúde.
Art. 24. O servidor estagiário que, durante o estágio probatório ou quando desua 
conclusão, apresentar resultados insatisfatórios ou inaptidão para o desempenho das 
atividades do cargo do qual é titular, poderá, a qualquer tempo, ter sua exoneração 
recomendada.
Parágrafo único. A Comissão Permanente de Avaliação Probatória elaborará parecer 
no qual recomendará a exoneração do servidor estagiário, com base no disposto neste 
Decreto.
Art. 25. O servidor que não obtiver conceito favorável para a aquisição de estabilidade 
no estágio probatório, poderá protocolizar no Protocolo Geral defesa escrita no prazo 
de 15 (quinze) dias.
§1º O prazo a que se refere o caput deste artigo começa a correr a partir da data da 
ciência ofi cial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do ven-
cimento.
§2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento 
cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
§3º O prazo expresso no caput deste artigo conta-se de modo contínuo.
§4º Será considerado intempestivo e indeferido o recurso interposto fora do prazo 
determinado neste artigo.
Art. 26. O ato de exoneração do servidor submetido ao estágio probatório, com base na 
decisão que concluir pela sua desaprovação, será fundamentado e dar-se-á pelo Chefe 
do Poder Executivo, através de portaria publicada no Diário Ofi cial do Município.
Art. 27. O servidor estagiário que não comparecer para ciência do parecer descrito no 
parágrafo único do art.24 deste Decreto, será convocado pela Comissão Permanente 
de Avaliação Probatória através de publicação no Diário Ofi cial do Município por 03 
(três) dias úteis consecutivos.
Parágrafo único. Será considerado cientifi cado do parecer fi nal o servidor estagiário 
que não atender, dentro dos prazos estabelecidos, as convocações efetuadas pela Co-
missão Permanente de Avaliação Probatória.
Art. 28. Nos casos de nomeação de servidor estagiário para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confi ança, os procedimentos a serem adotados se darão da 
seguinte forma:
I - automaticamente após a publicação do ato de nomeação para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confi ança, o servidor estagiário nomeado terá o cômputo 
do estágio probatório suspenso;
II - o servidor estagiário deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a con-
tar da data de publicação da Portaria, encaminhar à Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos, através de processo eletrônico, a descrição das atividades que serão realiza-
das no cargo em comissão ou função de confi ança;
III - o(a) Secretário(a) da Pasta e o(a) Diretor(a) de Departamento do servidor esta-
giário deverão dar ciência na descrição das atividades exercidas no cargo para o qual 
foi nomeado;
IV - a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, através da Coordenadoria Setorial 
de Cargos e Salários, emitirá parecer técnico acerca da compatibilidade ou não das 
novas atividades com as atribuições de seu cargo de provimento efetivo;
V - a decisão fi nal acerca da compatibilidade será do(a) Secretário(a) Municipal de 
Recursos Humanos;
VI - caso as atividades desempenhadas pelo servidor estagiário não sejam similares 
ou compatíveis com as atribuições do seu cargo de provimento efetivo, o cômputo do 
período de estágio probatório continuará suspenso;
VII - caso as atividades desempenhadas pelo servidor estagiário sejam similares ou 
compatíveis com as atribuições do seu cargo de provimento efetivo, o cômputo do 
período de estágio probatório será retomado a partir da data da nomeação para o exer-
cício de cargo em comissão ou função de confi ança.
Art. 29. Será suspenso o cômputo do estágio probatório nos seguintes casos:
I - o exercício de funções estranhas ao cargo;
II - licenças, faltas e afastamentos legais previstos em lei municipal;
III - suspensões disciplinares;
IV - quando o servidor estagiário nomeado para o exercício de cargo em comissão ou 
função de confi ança não atender ao disposto no art.28 deste Decreto.
§ 1º No caso de suspensão do estágio probatório previsto neste artigo, a contagem será 
retomada quando do seu retorno ao efetivo exercício, aproveitando-se o período que 
antecedeu o fato que motivou a suspensão.
§ 2º Para a suspensão prevista no inciso IV do caput deste artigo, a contagem será 
retomada a partir da data da solicitação de compatibilidade prevista no art,28 deste 
Decreto e desde que as atividades sejam consideradas similares ou compatíveis com 
as atribuições do seu cargo de provimento efetivo.
Art. 30. Não será permitido ao servidor em estágio probatório:
I - a alteração de lotação;
II - a licença para estudo ou missão de qualquer natureza;
III - a cessão funcional, com ou sem ônus para o Município.
§1º Excetuam-se do disposto neste artigo os casos considerados pela Administração de 
relevante interesse público da Municipalidade de Campinas, desde que devidamente 
justifi cado, sendo necessária a cientifi cação prévia da Comissão Permanente de Ava-
liação Probatória.
§ 2º Será suspenso o período do estágio probatório nas hipóteses previstas nos incisos 
II e III deste artigo.
Art. 31. Não serão permitidos processos de readaptação funcional e/ou reinserção fun-

cional ao servidor estagiário durante o estágio probatório, exceto nos casos de acidente 
de trabalho e doenças relacionadas ao art.110 da Lei nº 1.399, de 10 de novembro de 
1955.
Parágrafo único. Havendo processo de readaptação funcional e/ou reinserção funcio-
nal previsto no caput deste artigo, o estágio probatório será suspenso, sendo a conta-
gem retomada quando do seu retorno ao efetivo exercício, aproveitando-se o período 
que antecedeu o fato que motivou a suspensão.
Art. 32. A exoneração a pedido de servidor estagiário em processo de avaliação espe-
cial de desempenho não obsta a conversão em exoneração pela Comissão Permanente 
de Avaliação Probatória, caso a análise e julgamento fi nal concluam por sua inaptidão.
Art. 33. A Secretaria Municipal de Recursos Humanos realizará as adequações ne-
cessárias durante a vigência do instrumento de avaliação probatória, bem como nos 
procedimentos e rotinas administrativas da gestão de pessoal.
Art. 34. Ao término do período probatório, diante da aprovação do servidor estagiário, 
a Comissão Permanente de Avaliação Probatória publicará a homologação em Diário 
Ofi cial do Município.
Art. 35. Fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação Probatória, nomeada 
pelo Prefeito Municipal, com mandato de 04 (quatro) anos, composta por 05 (cinco) 
servidores efetivos estáveis, sendo 03 (três) titulares e 02 (dois) suplentes, indicados 
pela Administração Municipal.
Parágrafo único. Um dos servidores titulares deverá exercer a presidência da referida 
Comissão.
Art. 36. Os servidores estagiários que, na data de publicação deste Decreto, estejam 
cumprindo o estágio probatório em efetivo exercício, com semestre avaliativo em 
aberto, deverão concluir o referido semestre avaliativo conforme estabelecido no De-
creto nº 15.514, de 23 de junho de 2006.
Parágrafo único. Os processos de avaliação especial de desempenho instaurados no 
caso de servidores que apresentarem resultados insatisfatórios ou inaptidão para o 
desempenho das atividades do cargo do qual é titular deverão respeitar o estabelecido 
no Decreto nº 15.514, de 23 de junho de 2006 nos seguintes casos:
I - quando a data de instauração da referida avaliação especial de desempenho se deu 
anteriormente à data de publicação deste Decreto;
II - quando a data de instauração da referida avaliação especial de desempenho se der 
posteriormente à publicação do presente Decreto, mas a fundamentação se referir às 
normas estabelecidas no Decreto nº 15.514, de 23 de junho de 2006.
Art. 37. Todos os atos e procedimentos praticados durante a vigência do Decreto nº 
15.514, de 23 de junho de 2006, servirão para a conclusão do estágio probatório, nos 
termos deste Decreto.
Art. 38. Aos servidores estagiários cedidos à Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Ur-
gência, Emergência e Hospitalar não se aplica o disposto no inciso III do art.30 deste 
Decreto.
Art. 39. Os casos omissos serão tratados pela Comissão Permanente de Avaliação 
Probatória.
Art. 40. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial:
I - o Decreto nº 15.514, de 23 de junho de 2006, observado o disposto nos arts.36 e 
37 deste Decreto; e
II -o art.1º do Decreto nº 20.055, de 25 de outubro de 2018.
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ANEXO I – TÓPICOS DA AVALIAÇÃO PROBATÓRIA

DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO PESO RESPONSÁVEL PELO 
PREENCHIMENTO

DESEMPENHO NO 
CARGO

AVALIAÇÃO DAS ATRIBUI-
ÇÕES DO CARGO 50 SUPERIOR HIERÁR-

QUICO

COMPETÊNCIAS AVALIAÇÃO DAS COMPETÊN-
CIAS DEFINIDAS 50 SUPERIOR HIERÁR-

QUICO

ASSIDUIDADE E 
PONTUALIDADE

COMPARECIMENTO REGULAR 
AO TRABALHO E O CUM-

PRIMENTO DOS HORÁRIOS 
ESTABELECIDOS OU DETER-

MINADOS

SEM PESO PREENCHIMENTO 
AUTOMÁTICO

APTIDÃO FÍSICA E/
OU MENTAL

CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA 
E/OU MENTAL DO SERVIDOR 
ESTAGIÁRIO COMPATÍVEIS 
COM AS ATRIBUIÇÕES DO 

CARGO DO QUAL É TITULAR

SEM PESO PREENCHIMENTO 
AUTOMÁTICO

TÓPICOS DA AVALIAÇÃO PROBATÓRIA
I - DESEMPENHO NO CARGO

DESCRIÇÃO DO 
CARGO PESO (0 A 50) NOTA (0 A 

100)
RESULTADO (PESO X 

NOTA ÷ 100)
ATRIBUIÇÃO 1
ATRIBUIÇÃO 2
ATRIBUIÇÃO 3
ATRIBUIÇÃO 4
ATRIBUIÇÃO 5

...
ATRIBUIÇÃO X

SOMA SIMPLES DA 
NOTA 50

II – COMPETÊNCIAS

COMPETÊNCIA
PESO 
(0 A 
50)

NOTA 
(0 A 
100)

RESULTADO 
(PESO X NOTA 

÷ 100)
EFICIÊNCIA: RESULTADOS APRESENTADOS OU ENTRE-
GUES COM QUALIDADE, PRIMANDO PELA ECONO-
MICIDADE, REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS, RAPIDEZ, 
PRODUTIVIDADE E RENDIMENTO FUNCIONAL.
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DISCIPLINA: OBSERVÂNCIA DE PRECEITOS E NORMAS 
LEGAIS, SUBMISSÃO AOS REGULAMENTOS E DILIGÊN-
CIA NA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, 
VISANDO À SUA CONSERVAÇÃO E ECONOMIA; USO DE 
TRAJES CONVENIENTES EM SERVIÇO E DE UNIFORME, 
QUANDO FOR O CASO.
SUBORDINAÇÃO: RESPEITO À HIERARQUIA E ACATA-
MENTO DAS REQUISIÇÕES DE TAREFAS AINDA QUE 
NÃO ROTINEIRAS, MAS CORRELATAS ÀS FUNÇÕES DO 
SEU CARGO.
DEDICAÇÃO AO SERVIÇO: INICIATIVA, PROPOSIÇÃO DE 
SOLUÇÕES ADEQUADAS ÀS QUESTÕES OU DÚVIDAS 
SURGIDAS NO TRABALHO, CONTRIBUIÇÃO COM 
NOVAS IDEIAS TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES 
DA UNIDADE; COOPERAÇÃO COM OS COLEGAS DE 
TRABALHO, OBJETIVANDO RESULTADOS CONJUNTOS 
SATISFATÓRIOS.
ÉTICA/BOA CONDUTA: CORRETO PROCEDIMENTO 
DO SERVIDOR NO QUE SE REFERE, DENTRE OUTRAS 
HIPÓTESES CORRELATAS, À PROBIDADE, CORTESIA, 
URBANIDADE, LEALDADE, AO SIGILO PROFISSIONAL, 
DECORO, RESPEITO AOS COLEGAS E COMPORTAMENTO 
ADEQUADO TANTO NAS RELAÇÕES PESSOAIS QUANTO 
NAS DE TRABALHO.
LIDERANÇA: MOTIVAR E INFLUENCIAR OS LIDERADOS, 
DE FORMA ÉTICA E POSITIVA, PARA QUE CONTRIBUAM 
VOLUNTARIAMENTE E COM ENTUSIASMO PARA AL-
CANÇAREM OS OBJETIVOS DA EQUIPE E DA ORGANI-
ZAÇÃO.
PROATIVIDADE: ASSUMIR RESPONSABILIDADES, 
ENCONTRAR FORMAS DIFERENTES DE EXECUTAR 
UMA AÇÃO, SOLUCIONAR PROBLEMAS E PREVENIR 
PREJUÍZOS.
SOMA SIMPLES DA NOTA 50

III – ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE
IV – APTIDÃO FÍSICA E/OU MENTAL

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE DE 

LICENÇAS PARA TRA-
TAMENTO DE SAÚDE

APTIDÃO FÍSICA E/OU MENTAL: CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA E/
OU MENTAL DO SERVIDOR ESTAGIÁRIO COMPATÍVEIS COM AS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO DO QUAL É TITULAR.

ANEXO III – QUANTIDADE MÁXIMA DE FALTAS INJUSTIFICADAS TOLERADAS – PROPORCIO-
NALIZADO POR JORNADA

JORNADA 
MENSAL

JORNADA 
SEMANAL

DIA DE EFETIVO 
EXERCÍCIO – JORNADA 

DIÁRIA
FALTAS POR 

PERÍODO
FALTAS DURANTE 
ESTÁGIO PROBA-

TÓRIO
216HS 36HS 7H 12M 2 12
192HS 32HS 6H 24M 1 10
180HS 30HS 6HS 1 10
144HS 24HS 4H 48M 1 08
120HS 20HS 4HS 1 06
72HS 12HS 2H 24M NÃO SE APLICA 04

ANEXO IV – QUANTIDADE MÁXIMA DE ATRASOS TOLERADOS DOS SERVIDORES DO GRUPO 
DE DOCENTES DA LEI Nº 12.987/07 – PROPORCIONALIZADO POR JORNADA

TIPO DE JORNADA JORNADA MENSAL JORNADA SEMANAL HORAS DE ATRASO
MÍNIMA 120HS 20HS ATÉ 6 HORAS
PARCIAL 162HS 27HS ATÉ 8 HORAS

COMPLETA 192HS 32HS ATÉ 9 HORAS
INTEGRAL 240HS 40HS ATÉ 12 HORAS

INTEGRAL I 240HS 40HS ATÉ 12 HORAS

ANEXO V – QUANTIDADE MÁXIMA DE FALTAS-DIA TOLERADAS – PROPORCIONALIZADO 
POR JORNADA – GRUPO DE DOCENTES DA LEI Nº 12.987/07

TIPO DE JORNADA JORNADA MENSAL JORNADA SEMANAL
FALTAS-DIA DU-
RANTE ESTÁGIO 

PROBATÓRIO
MÍNIMA 120HS 20HS 6
PARCIAL 162HS 27HS 9

COMPLETA 192HS 32HS 10
INTEGRAL 240HS 40HS 13

INTEGRAL I 240HS 40HS 13

ANEXO VI – PRAZOS ESTABELECIDOS

PERÍODO 
AVALIA-
TIVO

PERÍODO EM MESES 
DE EFETIVO EXER-
CÍCIO

PRAZO MÁXIMO DE 
LIBERAÇÃO DOS 
FORMULÁRIOS 
PARA O SUPERIOR 
HIERÁRQUICO

PRAZO 
MÁXIMO 
PARA O 
SUPE-
RIOR 
HIERÁR-
QUICO 
PREEN-
CHER E 
DISPO-
NIBILI-
ZAR OS 
FORMU-
LÁRIOS 

PRAZO 
MÁXIMO 
PARA O 
SERVI-
DOR 
ESTAGI-
ÁRIO RE-
GISTRAR 
SUA CI-
ÊNCIA E 
CONCOR-
DÂNCIA/
DISCOR-
DÂNCIA 

PRAZO 
PARA 
PREEN-
CHER E 
ENCAMI-
NHAR A 
AUTO-
-AVALIA-
ÇÃO

INÍCIO TÉRMI-
NO

FORMU-
LÁRIO 
DE PLA-
NEJA-
MENTO

FORMU-
LÁRIO 
DE AVA-
LIAÇÃO 
PROBA-
TÓRIA

FORMU-
LÁRIOS 
DE PLA-
NEJA-
MENTO E 
AVA-
LIAÇÃO 
PROBA-
TÓRIA

FORMU-
LÁRIOS 
DE PLA-
NEJA-
MENTO E 
AVA-
LIAÇÃO 
PROBA-
TÓRIA

FORMU-
LÁRIO 
DE 
AUTO-
-AVALIA-
ÇÃO

1º PERÍ-
ODO

ENTRA-
DA EM 
EXERCÍ-
CIO

FINAL 
DO 6º 
MÊS DE 
EFETIVO 
EXERCÍ-
CIO

30 (TRIN-
TA) DIAS 
APÓS A 
ENTRA-
DA EM 
EXERCÍ-
CIO

30 (TRIN-
TA) DIAS 
APÓS O 
TÉRMI-
NO DO 
PERÍODO

10 (DEZ) 
DIAS A 
CONTAR 
DA LIBE-
RAÇÃO

05 
(CINCO) 
DIAS A 
CONTAR 
DA DIS-
PONIBI-
LIZAÇÃO 
PELO SU-
PERIOR 
HIERÁR-
QUICO

15 
(QUINZE) 
DIAS A 
CONTAR 
DA DATA 
DE DIS-
PONIBI-
LIZAÇÃO 
PELO SU-
PERIOR 
HIERÁR-
QUICO

2º PERÍ-
ODO

INÍCIO 
DO 7º 
MÊS DE 
EFETIVO 
EXERCÍ-
CIO

FINAL 
DO 12º 
MÊS DE 
EFETIVO 
EXERCÍ-
CIO

30 (TRIN-
TA) DIAS 
APÓS O 
TÉRMI-
NO DO 
PERÍODO 
ANTE-
RIOR

3º PERÍ-
ODO

INÍCIO 
DO 13º 
MÊS DE 
EFETIVO 
EXERCÍ-
CIO

FINAL 
DO 18º 
MÊS DE 
EFETIVO 
EXERCÍ-
CIO

4º PERÍ-
ODO

INÍCIO 
DO 19º 
MÊS DE 
EFETIVO 
EXERCÍ-
CIO

FINAL 
DO 24º 
MÊS DE 
EFETIVO 
EXERCÍ-
CIO

5º PERÍ-
ODO

INÍCIO 
DO 25º 
MÊS DE 
EFETIVO 
EXERCÍ-
CIO

FINAL 
DO 30º 
MÊS DE 
EFETIVO 
EXERCÍ-
CIO

6º PERÍ-
ODO

INÍCIO 
DO 31º 
MÊS DE 
EFETIVO 
EXERCÍ-
CIO

FINAL 
DO 36º 
MÊS DE 
EFETIVO 
EXERCÍ-
CIO

30 (TRIN-
TA) DIAS 
ANTES 
DO TÉR-
MINO DO 
PERÍODO

  

 DECRETO Nº 21.020 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 
 REGULAMENTA, EM ÂMBITO MUNICIPAL, A LEI FEDERAL Nº 14.017, 
DE 29 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGEN-
CIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DU-
RANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020, CRIA O CO-
MITÊ MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZA-
ÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 
EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA LEI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições,
DECRETA
Art. 1º Os recursos recebidos pelo Município de Campinas, provenientes da Lei Fede-
ral nº 14.017, de 29 de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc, serão geridos pela Secretaria 
Municipal de Cultura.
Parágrafo único. A aplicação dos recursos de que trata o  caput  deste artigo se dará por 
meio de programas que contemplem todas as hipóteses elencadas nos incisos I a III do 
art. 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.
Art. 2º Fica criado o Comitê de Acompanhamento, Controle e Fiscalização da Apli-
cação da Lei Aldir Blanc, que será integrado por 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) 
representantes da administração municipal e 4 (quatro) representantes da sociedade 
civil, com a seguinte composição:
I - Secretário Municipal de Cultura, que o presidirá;
II - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura;
III - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Social e de Turismo;
IV - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;
V - 4 (quatro) representantes dos mantenedores de espaços artísticos e culturais, mi-
croempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações 
culturais comunitárias.
§2º Os representantes previstos nos incisos II, III e IV serão indicados por seus res-
pectivos Secretários.
§3º Os representantes previstos no inciso V serão indicados pelos membros da socie-
dade civil do Conselho Municipal de Cultura de Campinas, após votação, se neces-
sário.
§4º No caso de eventual impossibilidade de quaisquer dos membros previstos nos 
incisos II, III e IV continuarem suas atividades, as respectivas Secretarias indicarão 
imediatamente novo representante.
§5º Em caso de pedido de afastamento de membro previsto no inciso V deste artigo, 
o Conselho Municipal de Cultura de Campinas deverá ser convocado imediatamente 
para indicar novo representante.
Art. 3º Na ausência do presidente do Comitê de Acompanhamento, Controle e Fisca-
lização da Aplicação da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, assumirá a 
presidência o representante da Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 4º O Comitê de Acompanhamento, Controle e Fiscalização da Aplicação da Lei 
Aldir Blanc terá as seguintes atribuições:
I - participar dos debates referentes a programação e defi nição dos critérios gerais de 
distribuição e destinação dos recursos oriundos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020, no âmbito do Município de Campinas;
II - acompanhar e orientar os processos necessários à implantação da Lei Federal nº 
14.017, de 29 de junho de 2020,ouvidas as áreas técnicas do Município de Campinas;
III - acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal 
para o Município de Campinas;
IV - homologar os cadastros dos benefi ciários dos recursos, no Mapa Cultural Cam-
pinas;
V - acompanhar, fi scalizar e efetuar o controle social sobre todas as ações decorrentes 
da aplicação dos recursos fi nanceiros oriundos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020;
VI - elaborar parecer fi nal a respeito da execução dos recursos no âmbito do Município 
de Campinas.
Art. 5º O Comitê de Acompanhamento, Controle e Fiscalização da Aplicação da Lei 
Aldir Blanc poderá,sempre que julgar conveniente:
I - apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle e fi scalização manifestação 
formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais dos recursos;
II - por decisão da maioria de seus membros, convocar qualquer pessoa para prestar 
esclarecimentos acerca do fl uxo de recursos e da execução das despesas relativas ao 
recursos recebidos;
III - requisitar ao Poder Executivo, para uso estritamente dentro de suas atribuições, 
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cópia de documentos referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e qualquer pagamento relacionado aos recursos da 
Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020;
b) qualquer documento relacionado às despesas efetuadas pelo Município utilizando 
recursos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020;
c) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções que tenham relação 
com a execução da Lei Federal nº 14.017, de 29 e junho de 2020;
VI - realizar visitas e inspetorias  in loco  para verifi car:
a) o regular gasto dos recursos relacionados à Lei Aldir Blanc;
b) a utilização de bens adquiridos com os recursos advindos da Lei Aldir Blanc.
Art. 6º Os integrantes do Comitê de Acompanhamento, Controle e Fiscalização da 
Aplicação da Lei Aldir Blanc não poderão receber os benefícios de que trata a Lei Fe-
deral nº 14.017, de 29 de junho de 2020, oriundos dos recursos executados no âmbito 
do Município de Campinas.
Art. 7º A atuação como membro do Comitê de Acompanhamento, Controle e Fiscali-
zação da Aplicação da Lei Aldir Blanc será considerada de relevante interesse público 
e não será remunerada.
Art. 8º Os recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, 
serão distribuídos entre seus benefi ciários, de acordo com o cadastro especialmente 
criado para aplicação da referida lei, na plataforma Mapa Cultural Campinas, e segun-
do os critérios gerais de distribuição e destinação defi nidos pela Secretaria Municipal 
da Cultura e regulamentados por decreto.
Art. 9º A Secretaria Municipal de Cultura estabelecerá a programação e os critérios 
gerais de distribuição e destinação dos recursos oriundos da Lei Federal nº 14.017, 
de 29 de junho de 2020, ouvidos os apontamentos do Comitê de Acompanhamento, 
Controle e Fiscalização da Aplicação da Lei Aldir Blanc e do Conselho Municipal de 
Cultura de Campinas.
Art. 10. O Município de Campinas fará a prestação de contas dos recursos recebidos 
em conformidade com as normas e prazos estabelecidos pelo Governo Federal, Tri-
bunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgãos de 
controle e fi scalização.
Parágrafo único.A prestação de contas será instruída com parecer do Comitê de Acom-
panhamento, Controle e Fiscalização da Aplicação da Lei Aldir Blanc, além dos de-
mais documentos exigidos.
Art. 11. O controle e a fi scalização da aplicação dos recursos oriundos da Lei Federal 
nº 14.017, de 29 de junho de 2019, serão exercidos, além dos órgãos externos, pela 
Secretaria Municipal de Gestão e Controle.
Art. 12. Os registros contábeis, demonstrativos, processos e demais documentos rela-
tivos à aplicação dos recursos recebidos pelo Município fi carão à disposição do Co-
mitê de Acompanhamento, Controle e Fiscalização da Aplicação da Lei Aldir Blanc 
para consulta a qualquer tempo, bem como dos órgãos de controle e sua publicidade 
se dará na forma da lei.
Art. 13. A Secretaria Municipal de Cultura poderá expedir Resolução para comple-
mentar, esclarecer e orientar a execução da Lei Federal nº 14.017, de 2020, especial-
mente no tocante à aplicação no Município de seus arts. 2º e 7º.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário de Cultura 
 Redigido nos termos do protocolado SEI PMC.2020.00037164-17, em nome da Secretaria Municipal de Cultura. 

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

 DECRETO Nº 21.021 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 
 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A DESAPROPRIA-

ÇÃO POR VALOR SIMBÓLICO DE IMÓVEL, DE PROPRIEDADE 
PARTICULAR, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM ITAGUAÇU, 
COM A FINALIDADE DE COMPOR O BANCO DE TERRAS VISANDO 

FUTURA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA REGIÃO. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos arts. 4°, inciso VI, alínea “b” e 75, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, 
combinados com os arts. 5°, alínea “I”, 6° e 10 do Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 
21 de junho de 1941,
DECRETA: 
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, a fi m de ser desapropriada por valor sim-
bólico, e transferidas à Municipalidade, com a fi nalidade de compor o Banco de Terras 
visando futura regularização fundiária na região, a área de terreno de propriedade de 
particular a seguir descritas e caracterizadas: “lote de terreno sob nº 26 da quadra 
75 do Jardim Itaguaçu 2ª parte, medindo 12,00 metros de frente para a rua 5, 12,94 
metros nos fundos;25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, com a área 
311,75m² confrontando em seu todo com os lotes 28, 25 e 27, nesta 3ª Circunscrição 
Imobiliária, havido pela transcrição nº 52.087 às fl s. 17 Lº 3-AG”, conforme certidão 
do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas - SP. 
Art. 2º A desapropriação autorizada por este decreto será efetivada por valor simbóli-
co, independente do pagamento de indenização.
Art. 3º As despesas decorrentes da desapropriação autorizada por este decreto correrão 
por conta de verba própria da SEHAB.
Art. 4º Fica autorizada a requisição de urgência no processo judicial de desapropria-
ção, para fi ns do disposto no artigo 15 do Decreto- Lei Federal nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941, alterado pela Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 Art. 6º   Ficam revogadas as disposições em contrário.     

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretário de Planejamento e Urbanismo 

 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE 
 Secretário de Habitação 

 Redigido nos termos do protocolado administrativo nº 2010/10/25405, em nome de José Almir Ribeiro Rezende
 

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

  

 DECRETO Nº 21.022 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 
 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO 
AMIGÁVEL DE FAIXA DE TERRA NECESSÁRIA À REGULARIZAÇÃO DO 
VIÁRIO DA RUA JOSÉ DUARTE, NO LOTEAMENTO FAIM JOSÉ FERES. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos arts. 4°, inciso VI, alínea “b” e 75, inciso VII, da Lei Orgânica do Município 
combinados com os arts. 5°, alínea “i”, 6° e 10 do Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 
21 de junho de 1941,
DECRETA: 
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, a fi m de ser desapropriada por via amigá-
vel, para adequação geométrica do sistema viário local, a faixa destacada do lote 38 da 
Quadra B do arruamento Faim José Feres, Quarteirão 33, Distrito de Barão Geraldo, 
com área de 50,00m² e com as seguintes medidas e confrontações: 25,00m de frente, 
pelo alinhamento da Rua José Duarte (antiga Rua B); do lado direito, 2,00m, confron-
tando com a faixa destacada do lote 39; do lado esquerdo, 2,00m, confrontando com 
a faixa destacada do lote 37; e fundo, 25,00m, confrontando com o remanescente do 
lote 38, tudo conforme os elementos da Certidão Gráfi ca A3-1765.
Art. 2º A desapropriação autorizada por este Decreto será efetivada através de escritu-
ra pública, por valor simbólico e sem o pagamento de indenização.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretário de Planejamento e Urbanismo 

 Redigido nos termos do protocolado administrativo nº 2019/11/14021, em nome de José Irmão da Silva e Marcelo 
Gonçalves Chaves.
 

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

  

 DECRETO Nº 21.023 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 
 REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 248, DE 13 DE NOVEM-
BRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO, NO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DE PLACA OU CARTAZ 
COM MENSAGEM ALUSIVA AO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. 

 O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
DECRETA:
Art. 1º Devem ser afi xados no sistema de transporte coletivo de passageiros, placa ou 
cartaz com a seguinte mensagem alusiva ao crime de importunação sexual:
“IMPORTUNAÇÃO SEXUAL É CRIME PRATICAR ATO LIBIDINOSO CONTRA 
ALGUÉM (SEM QUE A PESSOA CONCORDE) DÁ CADEIA, COM PENA DE 
UM A CINCO ANOS. DENUNCIE PELO 190!”.
§ 1º A placa ou o cartaz a que se refere o  caput  deste artigo devem ser afi xados em 
local visível e de fácil localização nos seguintes espaços:
I - áreas de circulação de passageiros nos terminais;
II - guichês e balcões de comercialização de bilhetes do transporte público;
III - interior dos ônibus.
§ 2º A mensagem deverá ser veiculada em placa ou cartaz adesivo, conforme modelo 
constante do Anexo Único que é parte integrante deste Decreto.
Art. 2º A mulher que estiver sendo importunada deve acionar intermitentemente o 
interruptor de sinalização de parada de ônibus para chamar a atenção do motorista e 
passageiros. 
Art. 3º A responsabilidade pela colocação e manutenção da placa ou cartaz será:
I - da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC deverá instalar 
e promover a manutenção das placas ou cartazes nas áreas de circulação de passagei-
ros e terminais de transporte público coletivo, nos termos do art. 27 da Lei nº 11.263, 
de 05 de junho de 2002;
II - da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas - Tran-
surc, nos guichês e balcões de comercialização; 
III - dos permissionários e concessionários de transporte coletivo, no interior dos seus 
respectivos coletivos.
Art. 4 º O descumprimento do disposto neste Decreto, enseja a aplicação das penali-
dades previstas no art. 2º da Lei Complementar nº 248, de 13 de novembro de 2019, 
a saber:
I - advertência;
II - multa no valor de 300 (trezentas) Unidades Fiscais de Campinas - UFICs;
III - multa com o dobro do valor em caso de reincidência.
Art. 5º A fi scalização do disposto neste Decreto compete à Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Campinas - EMDEC.
§ 1º Os recursos em face da aplicação das penalidades de que trata o art. 4º deste De-
creto serão dirigidos ao Presidente da EMDEC, que decidirá em 10 (dez) dias.
§ 2º O recurso não terá efeito suspensivo.
Art. 6º O valor oriundo das multas de que tratam os incisos II e III do art. 5º deste 
Decreto será revertido ao Fundo de Desenvolvimento da Mobilidade Urbana - FDMU.
Art. 7º As placas ou cartazes devem ser afi xadas em até 30 (trinta) dias, contados da 
publicação deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 

 Secretário de Transportes 
 
Redigido nos termos do protocolado PMC.2019/10/29238. 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor do Departamento de Consultoria Geral 
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 DECRETO Nº 21.024 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 
 DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE PERMISSÃO DE TÁXI CONVENCIO-

NAL/COMUM NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 75, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.775, de 12 de janeiro de 
2010;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º do Decreto nº 19.387, de 02 de fevereiro de 2017;
CONSIDERANDO os protocolados EMDEC nº 3374/1/2018 e 18477/1/2018;
DECRETA:
Art. 1° Fica extinta por caducidade a permissão do serviço de táxi convencional/co-
mum nº 0977, do permissionário REGINALDO JÚNIOR ALEXANDRE, detentor do 
Cadastro Municipal de Condutores de Táxi - COTAX nº 12.767.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS JOSÉ BARREIRO 

 Secretário de Transportes 
 Redigido nos termos do protocolado administrativo nº 2019/15/00043. 

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

  

 DECRETO Nº 21.025 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 
 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E AUTORIZA A DESAPROPRIA-
ÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS À ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DO 

TRAÇADO DO PROLONGAMENTO DA RUA EUGÊNIO FERREIRA DE 
CAMARGO, NO LOTEAMENTO VILA ITÁLIA. 

 O Prefeito do Município de Campinas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos arts. 4°, inciso VI, alínea “b” e 75, inciso VII, da Lei Orgânica do Município 
combinados com os arts. 5°, alínea “i”, 6° e 10 do Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 
21 de junho de 1941,
DECRETA: 
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, a fi m de serem desapropriadas, por via 
amigável ou judicial, para regularização de diretriz viária, as faixas de áreas necessá-
rias à adequação geométrica do traçado do prolongamento da Rua Eugênio Ferreira 
de Camargo, a saber:
I - do lote 03: faixa com área de 28,86m² e com 20,87m de frente, pelo alinhamento 
do prologamento da citada rua; do lado esquerdo, 0,30m, confrontando com a faixa 
B destacada do antigo lote 5 (Decreto nº 2.920/1967 - de propriedade do Município), 
segue em linha reta por 2,47m, confrontando com a faixa destacada do lote 5; e fundo, 
20,93m, confrontando com o Remanescente do lote 3;
II - do lote 07: faixa com área de 175,12m² e com 10,00m de frente, confrontando 
com a faixa de domínio da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro; do lado 
direito, 2,75m, confrontando com o remanescente do antigo lote 6, segue em linha reta 
por 14,82m, confrontando com a faixa destacada do antigo lote 6, de propriedade do 
Município; do lado esquerdo, 19,00m, confrontando com a faixa destacada do lote 8; 
e fundo, 9,69m, confrontando com o Remanescente do lote 7;
III - do lote 08: faixa com área de 209,10m² e com 10,00m de frente, confrontando 
com a faixa de domínio da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro; do lado 
direito, 19,00m, confrontando com a faixa destacada do lote 7; do lado esquerdo, 
5,05m, confrontando com propriedade da União, segue em linha reta por 14,66m, 
confrontando com a faixa destacada do lote 9; e fundo, 10,78m, confrontando com o 
Remanescente do lote 8;
IV - do lote 09: faixa com área de 134,50m² e com 10,20m de frente, confrontando 
com propriedade da União; do lado direito, 14,66m, confrontando com a faixa desta-
cada do lote 8; do lado esquerdo, 12,83m, confrontando com as faixas 10A e 10B, des-
tacadas do antigo lote 10, de propriedade do Município; e fundo, 9,38m, confrontando 
com o Remanescente do lote 9;
V - lote 28: com área de 144,00m² e com 48,00m de frente, pelo futuro alinhamento da 
Rua Eugênio Ferreira de Camargo; do lado esquerdo, 6,00m, confrontando com a Rua 
Eugênio Ferreira de Camargo; e fundo, 49,00m, confrontando com a faixa de domínio 
da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro;
VI - Remanescente do lote 10: com área de 13,70m² e com 8,00m de frente, pelo fu-
turo alinhamento da Rua Irmã Maria de Santa Paula Terrier; do lado direito, 16,50m, 
confrontando com a faixa de domínio da antiga Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro; do lado esquerdo, 16,50m, confrontando com a faixa 10A, de propriedade do 
Município: e fundo, 8,00m, confrontando com propriedade da União;
VII - lote 10-A: o imóvel n.º 59 da Rua Irmã Maria de Santa Paula Terrier, de proprie-
dade de ANTÔNIO GABRIEL ou SUCESSORES, com 195,00m² de área, incluindo 

12,15m pelo antigo alinhamento da rua supra citada; 12,00m (3,40 + 8,60) nos fundos 
onde divisa com o lote nº 9; 16,60m (2,50 + 14,10) lateralmente à direita; e 16,50 m 
lateralmente à esquerda, onde divisa com o lote 10 B, de propriedade da Municipa-
lidade.
Art. 2º A desapropriação autorizada por este Decreto será efetivada através de escri-
tura pública.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 º Ficam revogadas as disposições em contrário e, em especial, o Decreto nº 
3.105, de 5 de março de 1968.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretário de Planejamento e Urbanismo 

 Redigido nos termos do protocolado administrativo nº 2012/11/04655, em nome da Coordenadoria de Fiscalização 
do DUOS / SEPLURB.
 

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

  

 DECRETO Nº 21.026 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 
 COLOCA À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL SERVIDORES E 
DEPENDÊNCIAS DOS ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO, COM VISTAS AO PLEITO DE 15 DE NOVEMBRO, EM 
PRIMEIRO TURNO, E 29 DE NOVEMBRO DE 2020, EM SEGUNDO 

TURNO, SE HOUVER, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º As dependências dos prédios dos estabelecimentos de ensino requisitados pelos Ju-
ízes Eleitorais, nos termos do § 2º do artigo 135 do Código Eleitoral, para a instalação de 
Mesas Receptoras de Votos e Mesas Receptoras de Justifi cativas, no pleito de 15 de novem-
bro de 2020, em primeiro turno e 29 de novembro de 2020, em segundo turno, se houver, 
deverão estar à disposição das autoridades requisitantes a partir das 8 (oito) horas do dia 15 
de novembro, em primeiro turno e no dia 29 de novembro, em segundo turno, se houver, 
com observância do seguinte cronograma:
I - dias 13 de novembro, sexta-feira, em primeiro turno, e 27 de novembro, sexta-feira, 
se houver segundo turno, para montagem das seções, colocação de sinalização referente 
à indicação das seções e acessos em todo o prédio, afi xação de cartazes, listas de cabinas, 
orientação e treinamento do pessoal das escolas para o dia do pleito;
II - dias 14 de novembro, sábado, em primeiro turno, e 28 de novembro sábado, se houver 
segundo turno, para recepção das urnas, vistoria dos prédios e eventuais ajustes conforme 
solicitação e orientação da Justiça Eleitoral;
III - dia 15 de novembro, domingo, em primeiro turno, e dia 29 de novembro, domingo, se 
houver segundo turno, providenciar a abertura da escola para a Justiça Eleitoral às 6 (seis) 
horas e disponibilizar pessoal para a orientação aos eleitores no interior do prédio.
Parágrafo único. O pessoal aludido no inciso III deste artigo deverá ser distribuído em tur-
nos, a partir das 7 (sete) horas, a fi m de que a prestação de orientação ao público não sofra 
interrupções, assegurado o dever de votar na respectiva seção.
Art. 2º Os servidores administrativos, os docentes e os diretores de escolas dos estabeleci-
mentos de ensino requisitados fi cam obrigados a comparecer ao serviço nos dias 13, 14 e 
15 de novembro e nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2020, em segundo turno, se houver, 
para montagem e preparação das seções eleitorais e mesas receptoras de justifi cativas, lo-
calização das cabinas, colocação de cartazes indicativos e outras providências, de acordo 
com a orientação previamente recebida da Justiça Eleitoral, quando da entrega do material 
próprio e recepção das urnas.
Art. 3º Cabe ao Diretor do estabelecimento de ensino requisitado:
I - responsabilizar-se pessoalmente pelo recebimento do material entregue pela Justiça Elei-
toral para a montagem das seções e preparação do prédio (cartazes diversos, setas indicati-
vas, listas de candidatos, fi tas adesivas, etc.);
II - responsabilizar-se pessoalmente pelo recebimento das urnas e demais materiais de elei-
ção que lhe serão entregues, mediante recibo, bem como pela respectiva guarda, a partir das 
8 (oito) horas dos sábados, dias 14 de novembro, em primeiro turno e 28 de novembro, em 
segundo turno, se houver;
III - providenciar para que o prédio esteja aberto e em pleno funcionamento para os servi-
dores da Justiça Eleitoral às 6 (seis) horas nos domingos dias 15 de novembro, em primeiro 
turno, e 29 de novembro, em segundo turno, se houver;
IV - designar pessoa apta a prestar auxílio à Justiça Eleitoral, a partir do horário a que se 
refere o inciso III deste artigo;
V - providenciar a entrega aos colaboradores nomeados pela Justiça Eleitoral ou aos mem-
bros das Mesas Receptoras de Votos e das Mesas Receptoras de Justifi cativas, do material e 
respectiva urna a eles destinados;
VI - providenciar o fechamento do prédio, após o encerramento dos trabalhos, recolhimento 
do material e liberação pela Justiça Eleitoral;
VII - dar ciência dos termos deste decreto a cada servidor convocado.
Art. 4º Aos servidores que, nos termos deste decreto, prestarem serviços à Justiça Eleitoral 
nos dias 13, 14 e 15 de novembro, em primeiro turno e 27, 28 e 29 de novembro de 2020, 
em segundo turno, se houver, fi ca assegurado um dia correspondente de dispensa de ponto a 
cada 7 (sete) horas trabalhadas, a ser usufruído mediante autorização prévia do seu superior 
imediato e atendida a conveniência do serviço.
Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação e todas as autoridades escolares deverão prestar 
a mais ampla colaboração à Justiça Eleitoral, providenciando, se for o caso, remanejamento 
de pessoal.
Art. 6º A inobservância das determinações previstas neste Decreto sujeitará os infratores às 
medidas disciplinares cabíveis.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 ELIZABETE FILIPINI 

 Secretária de Recursos Humanos 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária de Educação 
 Redigido conforme elementos do protocolado administrativo nº 2020/10/10.551, em nome do Juízo da 379ª Zona 
Eleitoral de Campinas.
 

 CHRISTIANO BIGGI DIAS 
 Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito 
 RONALDO VIEIRA FERNANDES 
 Diretor do Departamento de Consultoria Geral 
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 DECRETO Nº 21.027 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 
 ALTERA OS INCISOS I e II DO ART. 1º DO DECRETO Nº 19.227, DE 21 
DE JULHO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE 
ÁREAS DE PROPRIEDADE MUNICIPAL AO GOVERNO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO JARDIM SÃO 
JOSÉ, A FIM DE ATENDER AS DISPOSIÇÕES DO PROJETO DE FOR-

TALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DE SAÚDE. 
 O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
 DECRETA: 
  Art. 1º   Ficam alterados os incisos I e II do art. 1º do Decreto nº 19.227, de 21 de julho 
de 2016, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º...................................
I - faixa destacada da Rua Guilhermino F. Santos Filho, localizada no loteamento 
Jardim São José - 1ª Parte, com área de 292,10m² e com as seguintes medidas e con-
frontações: 7,01m pelo alinhamento da Avenida Anton Von Zuben (antiga Avenida B), 
mais 12,05m, onde confronta com o remanescente 1 da Rua Guilhermino F. Santos 
Filho (com área de 2.281,90m²); do outro lado, 6,77m, pelo alinhamento da Avenida 
José Carlos do Amaral Galvão (antiga Avenida A), mais 12,07m, onde confronta com 
o remanescente 2 da Rua Guilhermino F. Santos Filho (com área de 2.400,00m²); do 
lado direito, 22,85m, onde confronta com a Segunda Faixa; e do lado esquerdo, 9,94m 
em curva, mais 12,00m, defl ete à esquerda em curva por 10,11m, onde confrontam 
com a faixa destacada da Praça sem denominação do loteamento Jardim São José - 1ª 
Parte, objeto da Matrícula 229.424 junto ao 3° Cartório de Registro de Imóveis;
II - faixa destacada da Rua Guilhermino F. Santos Filho, localizada no loteamento Jar-
dim São José - 2ª Parte, com área de 97,95m² e com as seguintes medidas e confron-
tações: 9,67m, onde confronta com a Rua 19; do outro lado, 9,67m, onde confronta 
com o remanescente do 2° trecho da Rua Guilhermino F. Santos Filho (com área de 
816,25m²) e com a Avenida José Carlos do Amaral Galvão; do lado esquerdo, 22,85m, 
onde confronta com a Primeira Faixa; e do lado direito, 7,90m em curva, mais 11,00m, 
defl ete à esquerda em curva por 7,46m, onde confrontam com a Praça 1 do loteamento 
Jardim São José - 2ª Parte;
.........................................” (NR) 
 Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal de Campinas 
 PETER PANUTTO 

 Secretário de Assuntos Jurídicos 
 CARLOS AUGUSTO SANTORO 
 Secretário de Planejamento e Urbanismo 

 Redigido nos termos do protocolado administrativo nº 2015/10/27773, em nome da Secretaria Municipal de Saúde. 

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

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO 
SR.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

 EM 25 DE AGOSTO DE 2020 
   Sei nº  2020.00022306-51
  Interessada:  Secretaria Municipal de Cultura
  Assunto:  Ratifi cação de contratação direta
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifesta-
ções da Secretaria de Assuntos Jurídicos (docs. 2497381e2497708), RATIFICO  a 
contratação direta dos artistas abaixo relacionados para a produção de projetos de 
ações artístico-culturais, os quais serão disponibilizados ou divulgados no canalon-
-line Cultura Abraça Campinas João Rodrigues Folharini -Processo Administrativo 
SEI nº PMC.2020.00036750-44; Marco Aurelio Valente Alberte -Processo Admi-
nistrativo SEI nº PMC.2020.00035183-72;Guilherme Allan de Oliveira -Processo 
Administrativo SEI nº PMC.2020.00035843-24;Kauê Lopes Garcia- Processo Admi-
nistrativo SEI nº PMC.2020.00035854-87;Camila Roberta Souza - Processo Adminis-
trativo SEI nº PMC.2020.00035847-58; Kim Nóbrega Maryssael Ciasca - Processo 
Administrativo SEI nº PMC.2020.00035655-32;Ana Carolina Medeiros dos Santos 
-Processo Administrativo SEI nº PMC.2020.00037032-77;Sofi a Fransolin Pires de 
Almeida -Processo Administrativo SEI nº PMC.2020.00036312-68;Pedro de Moraes 
-Processo Administrativo SEI n º PMC.2020.00036729-67;Luciana Taniguti Berta-
relli-Processo Administrativo SEI nº PMC.2020.00035846-77;Luiza Pilipczuk Vieira 
-Processo Administrativo SEI nº PMC.2020.00035838-67;Rosaria Antonia -Processo 
Administrativo SEI nº PMC.2020.00035851-34;Letícia Adila Borges Naciben -Pro-
cesso Administrativo SEI nº PMC.2020.00035833-52;Dandara Lequi Martins -Pro-
cesso Administrativo SEI nº PMC.2020.00037104-86;Miguel Damha -Processo Ad-
ministrativo SEI nº PMC.2020.00036742-34;Juliana Schiel -Processo Administrativo 
SEI nº PMC.2020.00037224-92;Caroline Marcato Carreiro -Processo Administrativo 
SEI nº PMC.2020.00036723-71;Simon Rodrigo Lira -Processo Administrativo SEI 
nº PMC.2020.00036718-12;Victor Lourenço de Almeida -Processo Administrativo 
SEI nº PMC.2020.00035844-13;Lucas Jaconi Gottardello - Processo Administrativo 
SEI nº PMC.2020.00036760-16;Renata Mendonça Sanchez -Processo Administrativo 
SEI nº PMC.2020.00036753-97;Taiana Cuschnir Avritchir -Processo Administrativo 
SEI nº PMC.2020.00037608-23;Andressa Spagnol Estrela -Processo Administrati-
vo SEI nº PMC.2020.00036966-37;Roberto Duarte - Processo Administrativo SEI 
nº PMC.2020.00037596-55;Cristiano Luis Martins dos Santos-Processo Adminis-
trativo SEI nº PMC.2020.00037582-50;Mary Hellen Jasso-Processo Administrativo 
SEI n ºPMC.2020.00035643-07, e Rodrigo Fratin Medina-Processo Administrativo 
SEI nº PMC.2020.00037025-48, com fulcro no artigo 25,”caput” da Lei Federal n.º 
8.666/93.A despesa decorrente no valor total de R$ 15.168,60 (quinze mil, cento e 
sessenta e oito reais e sessenta centavos), sendo o valor de R$ 561,80 (quinhentos e 
sessenta e um reais e oitenta centavos) por artista.
Publique-se.
Após, encaminhe-se à Secretaria Municipal de Cultura para prosseguimento.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

 Em 25 de agosto de 2020 
  Processo Administrativo PMC.2020.00028341-65 
 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifesta-

ções da Secretaria de Assuntos Jurídicos (docs. 2799976e2801940),  RATIFICO  a 
contratação direta da pessoa jurídica CM HOSPITALAR S.A, para a aquisição dos 
medicamentos Trastuzumabe Entansina - frasco com 100 mg e Trastuzumabe Entan-
sina - frasco com 160 mg, em cumprimento de decisão judicial liminar proferida, 
no bojo do processo judicial nº 1017011-76.2020.8.26.0114, em trâmite perante a 2ª 
Vara da Fazenda Pública desta Comarca,comfulcronoartigo24,inciso IV da Lei Fe-
deral n.º8.666/93 A despesa decorrente, no valor total de R$ 74.572,00, consoante 
aprovação do Comitê Gestor no doc. 2714334. A despesa decorrente, no valor total de 
R$ 119.244,40 (cento e dezenove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta 
centavos),consoante aprovação no doc. 2783025.
Publique-se.
Após, encaminhe-se à Secretaria de Administração para a numeração da contratação 
em livro próprio, e a seguir, devolva-se à Secretaria de Saúde para as demais provi-
dências e acompanhamento, ressaltando que a formalização dar-se-a pela emissão da 
respectiva nota de empenho, o que é permitido nos termos do art. 62, “caput” da Lei 
de Licitações e Contratos.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 Secretário de Governo 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

 Em 25 de agosto de 2020 
  Sei n.º  20  20  .000  21423-61 
 Interessado: Secretaria de Saúde
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifesta-
ções da Secretaria de Assuntos Jurídicos (docs. 2783157 e 2783853),  RATIFICO  a 
contratação direta da pessoa jurídica THERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E 
TERAPIA OCUPACIONAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 11.818.487/0001-30, 
para prestação de serviços de sessões de Terapia Intensiva Therasuit, Fisioterapia in-
tegrada ao método, e Terapia Ocupacional integrada, em cumprimento à decisão ju-
dicial passada em julgado, decorrente de processo registrado sob o número 3023883-
20.2013.8.26.0114, que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca 
de Campinas,pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 01/09/2020comfulcronoarti-
go25daLeiFederaln.º8.666/93 A despesa decorrente, no valor total de R$ 74.572,00 
(setenta e quatro mil,quinhentos e setenta e dois reais)consoante aprovação do Comitê 
Gestor no doc. 2714334.
Publique-se.
Após, encaminhe-se à CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio 
(minuta doc.2750322), e em seguida, retorne-se à Secretaria de Saúde para o devido 
prosseguimento.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 Secretário de Governo 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. 
SECRETÁRIO DE GOVERNO 

 Em 25 de agosto de 2020 
  Protocolado SEI   n.º 2019.000  33265-21 

À vista das informações existentes neste protocolado, em especial, do parecer da Se-
cretaria de Assuntos Jurídicos, doc. 2544748 e considerando os termos dos Recursos 
interposto pelas empresas  Associação Movimento Educacional - AME   (2297272)   e 
Associação Educacional Brasileirinhos - AEB   (2297280),  reconheço os recursos, e 
quanto ao mérito, haja vista que não restou demonstrado qualquer argumento válido 
capaz de afastar a responsabilização da  Associação Movimento Educacional - AME 
 mantenho a decisão proferida no documento 2225593, e publicada no Diário Ofi cial 
do Município em 26 de fevereiro de 2020, que concluiu pelo sancionamento da As-
sociação Movimento Educacional com a aplicação das penalidades de multa de 10% 
sobre o valor mensal dos serviços, com fundamento no artigo 87, inciso II, da Lei 
nº 8.666/93, e nos termos da cláusula 12.2.2.2 dos Contratos de Gestão nº 06/16, nº 
08/16, nº 11/16, nº 12/16 e nº 05/17, de suspensão temporária do direito de licitar e im-
pedimento de contratar com o Município por 02 (dois) anos, com fundamento na cláu-
sula contratual 12.2.3, e no artigo 87 inciso III, da Lei nº 8.666/93, com a consequente 
rescisão dos Contratos de Gestão nº 06/16, nº 08/16, nº 11/16, nº 12/16 e nº 05/17, e 
a imposição da declaração de inidoneidade, com fundamento na cláusula contratual 
12.2.4, e no artigo 87 inciso IV, da Lei nº 8.666/93. E quanto à  Associação Educa-
cional Brasileirinhos - AEB  mantenho decisão proferida no documento 2225593, e 
publicada no Diário Ofi cial do Município em 26 de fevereiro de 2020, que concluiu 
pelo sancionamento da Associação Educacional Brasileirinhos com a aplicação das 
penalidades de multa de 10% sobre o valor mensal dos serviços, com fundamento no 
artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e nos termos da cláusula 12.2.2.2 dos Con-
tratos de Gestão nº 04/16, nº 05/16, nº 10/18, e nº 11/18, de suspensão temporária do 
direito de licitar e impedimento de contratar com o Município por 02 (dois) anos, com 
fundamento na cláusula contratual 12.2.3, e no artigo 87 inciso III, da Lei nº 8.666/93, 
com a consequente rescisão dos Contratos de Gestão nº nº 04/16, nº 05/16, nº 10/18, 
e nº 11/18, e a imposição da declaração de inidoneidade, com fundamento na cláusula 
contratual 12.2.4, e no artigo 87 inciso IV, da Lei nº 8.666/93. Publique-se.
À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos/DAJ para prosseguimento e demais pro-
vidências, notifi cando-se a empresa acerca do indeferimento do recurso. 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MICHEL ABRÃO FERREIRA 

 Secretário de Governo 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

  Pregão   nº 204/2020   -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  PMC.2020.00021736-
73 -  Interessado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Registro de Preços de 
medicamentos em atendimento a Mandados Judiciais -  Recebimento das Propostas 
dos itens 01 a 43 : das 08h do dia 10/09/20 às 09h do dia 11/09/20 -  Abertura das 
Propostas dos itens 01 a 43 : a partir das 09h do dia 11/09/20 -  Início da Disputa 
de Preços : a partir das 13h do dia 11/09/20 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 
27/08/20, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais 
com a Pregoeira Veruska Vigilato pelo telefone (19) 2116-8411.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
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 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP) 

  Pregão   nº   202  /20  20  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo : PMC.2020.00036520-
01 -  Interessado : Secretaria Municipal de Serviços Públicos -  Objeto : Registro de 
Preços de madeiras -  Recebimento das Propostas dos itens 01 a 1  5 : das 08h do dia 
16/09/20 às 08h do dia 17/09/20 -  Abertura das Propostas   dos itens 01 a 1  5 : a partir 
das 08h do dia 17/09/20 -  Início da Disputa de Preços : a partir das 09h30min do dia 
17/09/20 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 28/08/20, no portal eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João Fernandes pelo 
telefone (19) 2116-8464. 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Licitação Fracassada 
  Processo Administrativo:  PMC.2020.00023417-20
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 175/2020 - Eletrônico
 Objeto:  Registro de Preços de óleo de soja refi nado.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 2810357, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº 2810402, informo que o Pregão 
nº 175/2020 foi declarado  FRACASSADO ,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, 25 de agosto de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Homologação 
  Processo Administrativo : PMC.2018.00022069-12
 Interessado : Secretaria Municipal de Saúde
 Assunto : Pregão nº 157/2020 - Eletrônico
 Objeto : Prestação de serviços de nebulização veicular no município de Campinas, 
com ação de controle químico para a eliminação do mosquito Aedes sp.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 2802107, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº 2802116, e do disposto no art. 7º, 
inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso 
II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HOMO-
LOGO  o Pregão Eletrônico nº 157/2020, referente ao objeto em epígrafe, no valor 
total estimado de R$ 153.900,00 (cento e cinquenta e três mil e novecentos reais), 
para 12 (doze) meses, ofertado pela empresa adjudicatária  R&V PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA. 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização da despesa, nos termos do De-
creto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  observando o Decreto Municipal nº 
20.861/20 ;
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Homologação 
  Processo Administrativo : PMC.2020.00000214-00
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação
 Assunto : Pregão nº 122/2020 - Eletrônico
 Objeto : Registro de Preços de ovo integral pasteurizado desidratado.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 2806716, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº 2806730, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 
9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HOMOLOGO  o 
Pregão nº 122/2020, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitá-
rios entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias 
abaixo relacionadas:
-  BELAMESA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 
EIRELI EPP , item  01  (R$ 43,56); e
-  PILAR ALIMENTOS EIRELI , item  02  (R$ 43,62).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, em especial a 
reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º e 
8º do Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, pre-
viamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas,  observando 
o Decreto Municipal nº 20.861/20 .
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Homologação 
  Processo Administrativo:  PMC.2020.00009015-40
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 150/2020 - Eletrônico

 Objeto:  Registro de Preços de coco e aveia.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 2807731, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº 2807755, e do disposto no art. 
7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, c/c o art. 3º, inciso II e art. 9º, 
inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:
1.  INFORMAR  que a Pregoeira declarou  FRACASSADO  o item  01 , por não haver 
propostas em condições de aceitabilidade.
2.  HOMOLOGAR  o Pregão nº 150/2020, referente ao objeto em epígrafe, com o 
respectivo preço unitário entre parênteses para o item  02  (R$ 6,19), ofertado pela em-
presa adjudicatária  LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Ata de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, em especial a 
reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º e 
8º do Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, pre-
viamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas,  observando 
o Decreto Municipal nº 20.861/20 .
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

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

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado, em 25/08/2020, pela Secretária Municipal de 

Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
 
Protocolo Administrativo:  PMC n° 2019/10/30143 - PG 
Interessada:  Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos - SMASDH 
Assunto:  Concessão de Auxílio Moradia Emergencial 

 DESPACHO: 

Nos termos do Parecer da Procuradora Descentralizada, junto a esta Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos - SMASDH, 
que consta às fl s. 34/38, com fundamento na Lei Municipal n° 13.197, de 14/12/2007, 
no Decreto Municipal n° 16.153, de 22/02/2008, e considerando a Unidade Fiscal de 
Campinas - UFIC, para este exercício de 2020, ou seja, 1 (uma) UFIC = R$ 3,6161, 
 AUTORIZO A CONCESSÃO  do benefício do Auxílio Moradia Emergencial para a 
mulher vítima de violência de gênero, ora requerente, nos termos do  Protocolo Ad-
ministrativo PMC n° 2019/10/30143 - PG , com bolsa mensal no valor de  R$ 426,11  
(quatrocentos e vinte e seis reais e onze centavos), pelo prazo de  6  (seis) meses, com 
a consequente autorização da despesa global de  R$ 2.556,66  (dois mil e quinhentos e 
cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com fulcro no Decreto Municipal n° 
18.099, de 11/09/2013.

Publique-se.

Após, ao Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira - DGA-
OF, desta Pasta, para que, considerando que o Termo de Adesão e de Compromisso 
encontra-se acostado à contracapa e que os dados bancários da interessada encontram-
-se indicados às fl s. 15, com nome da instituição bancária e o número e agência da 
conta corrente da requerente, onde as bolsas deverão ser depositadas, seja emitida a 
Nota de Empenho e, posterior, pagamento da primeira parcela, controle e agendamen-
to das demais.

Na sequência, à Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial de Alta Comple-
xidade - CSPSEAC, do Departamento de Operações de Assistência Social - DOAS, 
desta Pasta, para consignação nos Autos do desabrigamento da interessada.

E, por fi m, que o processo seja remetido ao Centro de Referência e de Apoio à Mulher 
- CEAMO, unidade descentralizada desta Pasta, para acompanhamento, avaliações 
periódicas e monitoramento da situação da benefi ciária e de seu núcleo familiar.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

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

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Expediente despachado, em 25/08/2020, pela Secretária Municipal de 

Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
 
Protocolo Administrativo:  PMC n° 2019/10/30144 - PG 
Interessada:  Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 
Direitos Humanos - SMASDH 
Assunto:  Concessão de Auxílio Moradia Emergencial 

 DESPACHO: 

Nos termos do Parecer da Procuradora Descentralizada, junto a esta Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos - SMASDH, 
que consta às fl s. 30/34, com fundamento na Lei Municipal n° 13.197, de 14/12/2007, 
no Decreto Municipal n° 16.153, de 22/02/2008, e considerando a Unidade Fiscal de 
Campinas - UFIC, para este exercício de 2020, ou seja, 1 (uma) UFIC = R$ 3,6161, 
 AUTORIZO A CONCESSÃO  do benefício do Auxílio Moradia Emergencial para a 
mulher vítima de violência de gênero, ora requerente, nos termos do  Protocolo Ad-
ministrativo PMC n° 2019/10/30144 - PG , com bolsa mensal no valor de  R$ 426,11  
(quatrocentos e vinte e seis reais e onze centavos), pelo prazo de  6  (seis) meses, com 
a consequente autorização da despesa global de  R$ 2.556,66  (dois mil e quinhentos e 
cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com fulcro no Decreto Municipal n° 
18.099, de 11/09/2013.

Publique-se.
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Após, ao Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira - DGA-
OF, desta Pasta, para que, considerando que o Termo de Adesão e de Compromisso 
encontra-se acostado à contracapa e que os dados bancários da interessada encontram-
-se indicados às fl s. 8, com nome da instituição bancária e o número e agência da conta 
corrente da requerente, onde as bolsas deverão ser depositadas, seja emitida a Nota de 
Empenho e, posterior, pagamento da primeira parcela, controle e agendamento das 
demais.

Na sequência, à Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial de Alta Comple-
xidade - CSPSEAC, do Departamento de Operações de Assistência Social - DOAS, 
desta Pasta, para consignação nos Autos do desabrigamento da interessada.

E, por fi m, que o processo seja remetido ao Centro de Referência e de Apoio à Mulher 
- CEAMO, unidade descentralizada desta Pasta, para acompanhamento, avaliações 
periódicas e monitoramento da situação da benefi ciária e de seu núcleo familiar.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

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

 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA 
COMUNIDADE NEGRA 

 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E 
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA DE 

CAMPINAS - CDPCNC 
 Convocação de Reunião Ordinária do Pleno 

 O Presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra 
de Campinas, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA as Sras. e Srs. Conselhei-
ros, Titulares ou Suplentes mandato 2019-2020, para participar da 2ª Reunião Ordi-
nária, a ser realizada no dia 27 de julho de 2020, às 19 horas, por Videoconferência, 
por meio da plataforma Google Meet. Quaisquer interessados em participar dessa 
Reunião, poderá solicitar sua inscrição, por e-mail, no endereço conselho.cnegra@
campinas.sp.gov.br e informar seu WhatsApp. O link será encaminhado 15 minutos 
antes do início da reunião. 
Pauta
1. Aprovação das Atas;
2. Mês da Consciência Negra; 
3. Informes em gerais.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 ANTÔNIO FREDERICO PEREIRA  

 Presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas 
- CDPCNC 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 EXTRATO   
  Processo Administrativo:  PMC.2020.00025219-73  Interessado:  Secretaria Muni-
cipal de Administração  Modalidade:  Pregão Eletrônico n° 176/2020  Contratada:  
Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli  CNPJ nº  08.329.433/0001-05  Termo 
de Contrato  n°  107/20  Objeto:  Prestação de serviços de publicidade legal e avisos 
contendo resumos de editais de licitação.  Valor:  R$ 50.550,00  Prazo:  12 meses  As-
sinatura:  24/08/2020.  

  

 EXTRATO   
  Processo Administrativo:  PMC.2019.00036098-24  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 026/2020  Ata de Registro de Preços 
n.º  428/20  Detentora da Ata:  LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EI-
RELI.  CNPJ nº  08.973.252/0001-09  Objeto:  Registro de Preços de lixeiras e dispen-
sers.  Preço Unitário:  Item 03 (R$ 50,00)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  25/08/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00050442-98  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 087/2020  Ata de Registro de 
Preços n.º  429/20  Detentora da Ata:  INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA.  CNPJ nº  12.889.035/0001-02  Objeto:  Registro de Preços de curativos. 
 Preço Unitário:  item 01 (R$ 2,93)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  25/08/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00050442-98  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 087/2020  Ata de Registro de 
Preços n.º  430/20  Detentora da Ata:  MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODU-
TOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.  CNPJ nº  07.295.038/0001-88  Objeto:  
Registro de Preços de curativos.  Preço Unitário:  item 03 (R$ 58,15)  Prazo:  12 meses 
 Assinatura:  25/08/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00054607-55  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 079/2020  Ata de Registro de Preços 
n.º  431/20  Detentora da Ata:  CM HOSPITALAR S.A.  CNPJ nº  12.420.164/0001-57 
 Objeto:  Registro de Preços de medicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais 
 Preço Unitário:  item 34 (R$ 111,80)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  25/08/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00054607-55  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 079/2020  Ata de Registro de Preços 
n.º  432/20  Detentora da Ata:  CM HOSPITALAR S.A.  CNPJ nº  12.420.164/0003-19 
 Objeto:  Registro de Preços de medicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais 
 Preço Unitário:  item 19 (R$ 1.256,00)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  25/08/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00054607-55  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 079/2020  Ata de Registro de 
Preços n.º  433/20  Detentora da Ata:  COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 
LTDA.  CNPJ nº  67.729.178/0004-91  Objeto:  Registro de Preços de medicamentos, 
em atendimento a Mandados Judiciais  Preço Unitário:  item 38 (R$ 638,18)  Prazo:  
12 meses  Assinatura:  25/08/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00054607-55  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 079/2020  Ata de Registro de Pre-
ços n.º  434/20  Detentora da Ata:  INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.  CNPJ nº  
43.295.831/0001-40  Objeto:  Registro de Preços de medicamentos, em atendimento 
a Mandados Judiciais  Preço Unitário:  itens 01 (R$ 1,93), 10 (R$ 10,76), 44 (R$ 
522,33) e 45 (R$ 5,05)  Prazo:  12 meses  Assinatura:  25/08/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00054607-55  Interessado:  Secretaria Munici-
pal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 079/2020  Ata de Registro de Pre-

ços n.º  435/20  Detentora da Ata:  ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.  CNPJ nº  04.307.650/0012-98 
 Objeto:  Registro de Preços de medicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais 
 Preço Unitário:  itens 18 (R$ 316,36) e 42 (R$ 9.221,99)  Prazo:  12 meses  Assina-
tura:  25/08/2020.

 Processo Administrativo:  PMC.2019.00054607-55  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Saúde  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 079/2020  Ata de Registro de 
Preços n.º  436/20  Detentora da Ata:  PORTAL LTDA.  CNPJ nº  05.005.873/0001-00 
 Objeto:  Registro de Preços de medicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais 
 Preço Unitário:  itens 02 (R$ 20,70), 13 (R$ 2,41) e 30 (R$ 774,60).  Prazo:  12 meses 
 Assinatura:  25/08/2020.
 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 PARECER ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº01/2020  

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINAS

PARECER CME Nº: 01/2020 - CONSELHO PLENO - APROVADO EM 16/04/2020
ASSUNTO: ALETERAÇÃO DO ART. 2ºINCISO V, DA RESOLUÇÃO Nº01/2020, PROPOSTA DE 
AMPLIAÇÃO DE CONTAGEM DE HORAS NÃO PRESENCIAIS NA CONTAGEM DOS TEMPOS 
VÁLIDOS NOS CALENDÁRIOS ESCOLARES 2020 PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 
DE CAMPINAS, DEVIDO A EXTENSÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELA PAN-
DEMIA CORONAVÍRUS (SARS-COV-2).
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATOR(A): CONSELHEIRA FLÁVIA MARTINS GUIMARÃES
COMPONENTES DA COMISSÃO - MÁRCIA MARIA ROCHA, NATTAN ROCHA SOUZA, NEUDE-
NIR PEREIRA DOS SANTOS E SUELY FÁTIMA OLIVEIRA.
DEFINIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA POR VIDEOCHAMADA, NO DIA 02 DE 
JULHO DE 2020.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINAS 

PARECER CME Nº 01, DE 08 DE ABRIL DE 2020

1. RELATÓRIO

1.1INTRODUÇÃO
Através da Sra. Secretária Municipal de Educação,Professora Solange Villon Khon 
Pelicer, presidente do CME, encaminhamos o parecer ao este Conselho Municipal de 
Educação, a solicitação de alteração do inciso V do artigo 2º do parecer 01/2020, sobre 
Reorganização dos calendários escolares do Sistema Municipal de Ensino de Campi-
nas, devido a extensão do isolamento social provocado pela pandemia Coronavírus 
(SARS-CoV-2). Para tal foi defi nido em reunião do dia 02 de julho de 2020 a formação 
Comissão nomeada pela Portaria CME nº03, de 13 de julho de 2020, para dar encami-
nhamento à referida solicitação sendo constituída pelos Conselheiros: Flávia Martins 
Guimarães, Márcia Maria Rocha, Nattan Rocha Souza, Neudenir Pereira dos Santos e 
Suely Fátima Oliveira, tendo como relatora, Flávia Martins Guimarães.
1.2 FUNDAMENTAÇÃO
A Comissão supracitada, tendo como fundamentação:
I- A declaração da Organização Mundial de Saúde(OMS), em11de março de 2020, 
de que a disseminação comunitária do Novo Coronavírus em todos os continentes 
caracteriza pandemia e que estudos recentes demonstram a efi cácia das medidas de 
afastamento social precoce para restringir a disseminação do SARS-CoV-2,além da 
necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações em todos os 
municípios, inclusive no transporte coletivo;
II - A Medida Provisória nº 934, de 01/04/2020, que fi rma em seu artigo primeiro, que 

Art.1º O estabelecimento de ensino de educação básica fi ca dispensado,em caráter 
excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho 
escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no §1ºdo art.24 e no inciso II do 
caput do art.31 da Lei nº 9.394,de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a car-
ga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos,observadas as normas 
a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Parágrafo único A dispensa de 
que trata o caput se aplicará para o ano letivo afetado pelas medidas, para enfrenta-
mento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº13.979,de 6 de 
fevereiro de 2020;
III - O artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que or-
ganiza a educação básica e em especial, o artigo 23,que dispõe em seu § 2ºque"o 
calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 
econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número 
de horas letivas previsto nesta Lei";
IV - O Decreto nº20.768, de16 de março de 2020, que dispõe sobre a suspensão de 
todas as atividades escolares nas Unidades Educacionais que compõem o Sistema 
Municipal de Ensino de Campinas;
V- O Decreto nº20.771, de 16 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 20.772, de 
17 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da administração pública 
direta e indireta,de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo 
novo coronavírus e recomendações ao setor privado no município;
VI- O Decreto nº20.782, de 21 de março de2020, publicado no DOM de 
22//03/2020-Edição Extraordinária, que declara situação de calamidade pública, esta-
belece regime de quarentena no Município de Campinas,e defi ne outras medidas para 
o enfrentamento da pandemia (COVID-19)
VII- Decreto nº64.994,de 28 de maio de 2020 que dispõe sobre a medida de quarente-
na de que trata o Decreto nº64.881, de 22 de março de 2020,institui o Plano São Paulo 
e dá providências complementares
VIII - Decreto nº65061 de 13 de julho de 2020, Dispõe sobre a retomada das aulas 
e atividades presenciais, no contexto da pandemia de COVID19, e dá providências 
correlatas.
IX- Resolução SEDUC 45/2020:
X- Parecer CNE/CP nº9/2020, aprovado em 8 de junho de 2020-Reexame do Parecer 
CNE/CPnº5/2020,que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da possibili-
dade de cômputo de atividades não presenciais para fi ns de cumprimento da carga 
horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19?.
XI - Parecer CNE/CP nº 11/2020, aprovado em 7 de julho de 2020? - Orientações 
Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não 
Presenciais no contexto da Pandemia.
XII- As implicações da pandemia COVID-19 no fl uxo do calendário escolar, bem 
como a perspectiva de que a duração das medidas de suspensão das atividades esco-
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lares a fi m de minimizar a disseminação do coronavírus possa ser de tal extensão que 
inviabilize a execução do ano letivo em condições normais e
XIII - A importância da gestão do ensino e da aprendizagem, dos espaços e dos tempos 
escolares, bem como a compreensão de que as atividades escolares não se resumem 
ao espaço de sala de aula,
XVI - A autonomia e responsabilidade na condução de seus respectivos projetos pe-
dagógicos pelas escolas do Sistema Municipal de Ensino de Campinas; destacando-se 
a importância de manter a liberdade da gestão do sistema e das unidades escolares.

Cabe a este Conselho Municipal de Educação emitir parecer sobre alteração do ar-
tigo referente a contagem de tempos de ensino não presenciais de medidas a serem 
adotadas no âmbito do seu Sistema de Ensino Municipal de Campinas (escolas pú-
blicas e privadas de educação infantil e escolas públicas de Ensino Fundamental da 
rede Municipal de Educação de Campinas)),referentes à fl exibilização do Calendário 
Escolar diante das medidas emergenciais tomadas pelas autoridades sanitárias para o 
enfrentamento da propagação e transmissão do SARS-CoV-2.
1.3 APRECIAÇÃO

A extensão do tempo previsto para o isolamento social causado pela pandemia da CO-
VID- 19 e o cenário de imprevisibilidade para o de retorno às atividades presenciais 
revelada até a presente data requisita imediata votação quanto a alteração do inciso V 
do artigo 2º do parecer 01/2020,sobre Reorganização dos Calendários Escolares do 
Sistema Municipal de Ensino de Campinas.

Ainda que cumprida a previsão de reabertura das escolas idealizada pelo Governo de 
Estado de São Paulo em 8 de setembro de 2020,ela ocorrerá dentro das normas previs-
ta no Plano São Paulo, destacando o decreto 65061 de 13 de julho de 2020, que indica: 

Art.2º A retomada das aulas e demais atividades presenciais no Estado de São Paulo se 
dará em três etapas,às quais corresponderão diferentes graus de restrição,observada a 
capacidade das unidades de ensino, na seguinte conformidade:
I - Etapa I: presença de até 35% do número de alunos matriculados;
II- Etapa II:presença de até 70% do número de alunos matriculados;
III - Etapa III: presença de 100% do número de alunos matriculados.Parágrafo único.
Em quais quer das etapas a que alude o "caput" deste artigo,enquanto perdurar a me-
dida de quarentena instituída pelo Decreto nº64.881,de 22 de março de 2020,é vedada 
a realização de atividades que possam gerar aglomeração.
Art.3º A retomada das aulas e demais atividades presenciais em cada unidade de ensi-
no se iniciará com a implementação da Etapa I,desde que, cumulativamente:
I- a área em que localizada a unidade esteja classifi cada nas fases amarela ou verde;
II - no período anterior de 28 dias consecutivos,observe-se o seguinte:
a) nos primeiros 14 dias,áreas que representam 80%da população do Estado estejam 
classifi cadas nas fases amarela ou verde;
b) nos 14 dias subsequentes,a totalidade do território estadual esteja classifi cada nas 
fases amarela ou verde.
§1º Para fi ns do disposto neste artigo,consideram-se áreas as regiões defi nidas nos 
termos do item1 do §3ºdo artigo 3º do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020.
§ 2º A passagem das unidades de ensino:
1.para a Etapa II, dependerá da classifi cação, por14 dias consecutivos, na fase verde, 
de áreas que concentrem ao menos 60% da população do Estado;
2.para a Etapa III, dependerá da classifi cação, por14 dias consecutivos,na fase verde,de 
áreas que concentrem ao menos 80% da população do Estado.
§ 3º Na hipótese de que uma área venha a ser reclassifi cada nas fases vermelha ou 
laranja,as respectivas unidades de ensino suspenderá, imediatamente, as aulas e ati-
vidades presenciais.A impossibilidade de aulas presenciais ou a determinação de fre-
quência fracionada de alunos nas atividades presenciais futuras não signifi ca em si a 
exclusão de atividades de ensino aprendizagem,requer no entanto que,para garantir 
o direito à escolarização, haja provisão de diversidade de recursos e estratégias de 
ensino que promovam a continuidade possibilidade do processo ensino aprendizagem 
via a interação professor aluno de forma remota.

Por determinação da Lei de Diretrizes e Bases o calendário escolar só pode ser conclu-
ído após a oferta de no mínimo de 800 horas de trabalho educacional.Até o presente 
momento as escolas ligadas ao Sistema de Educação Municipal garantiu apenas 30 
dias letivos, computando o total de 150 horas presenciais.Assim, está sob a responsa-
bilidade deliberativa deste Conselho prover condições legais que permita a cada uma 
delas a possibilidade de cumprir as 650 horas restantes.

Mantendo-se apenas a possibilidade de computar 15% dos tempos não presenciais na 
contagem de 800 horas para a conclusão do ano letivo,os estudantes subordinados a 
Resolução do CME não terá condições de concluir as atividades letivas dentro do ano 
corrente.Previsões de conclusão de calendário sem alteração do artigo 2º 

150 horas 
120 horas não presenciais ( 15% autorizada)
530 horas a cumprir - 106 dias letivos.

 Para embasar a decisão do CME para a alteração da já citada resolução esta Comis-
são elaborou Projeções de Cenários a serem vistas no anexo I. 

Este fato provocará impactos negativos sobre todos os estudantes,com destaque às 
perdas para os concluintes do Ensino Fundamental (1720 EF Regular e 765 EJA) que 
serão impedidos de lograr o avanço de estudos em Escolas Técnicas que excepcional-
mente trazem regras de seleção de estudantes para turmas 2021 através de avaliação 
do histórico escolar (https://exame.cotuca.unicamp.br/?)

Conforme relatório da Secretaria Municipal de Educação,responsável pela oferta de 
educação pública de 35.448 crianças de Educação Infantil, 18587estudantes do En-
sino Fundamental Regular, 2617em Educação de Jovens e Adultos (total de 56.352 
matriculados) foram tomadas as seguintes providências para da favorecer acesso a 
atividades de estudos não presenciais:

-criação de um site para divulgação das ações de cada unidade escolar e seus canais de 
comunicação com os pais e responsáveis - SME Teletrabalho.
-criação de um ambiente virtual de sala de aula,para postagens de atividades e inte-
ração entre
-criação de conta de e-mail institucional para interação professor aluno, aluno escola 
e acesso a ambiente virtual de aprendizagem para todos os alunos matriculados no 
Ensino Fundamental da SME e profi ssionais totalizando 22 mil contas;
-distribuição de chips de internet para todos os alunos matriculados no Ensino Fun-
damental da SME;
- aquisição de crombook para distribuir docentes e aos alunos1000 tablets que neces-
sitam de recursos de acesso.

- 72,5% de alunos acessam a Plataforma Google Sala de Aula
- início da programas educativos da rede Municipal de Campinas via TV Câmara.

 Para embasar esta afi rmação e complementar a Comissão disponibiliza respostas 
atualizadas enviadas pela SME com relato da ATEDUC, no anexo II. 

Em escuta realizada pelo representante dos estudantes a alunos e do CMDCA aos 
coordenadores de OSCs que atuam nos Centros de Convivência e atuando junto a 
famílias de estudantes sobre as necessidades de apoio aos estudos, destaca-se:
- a importância da entrega dos livros didáticos como instrumento de apoio ao estudo 
domiciliar e
- o permanente investimento do poder público em empréstimo de aparelhos de acesso 
digitais para uso individual,visto que muitos estudantes partilham os equipamentos 
com outros estudantes da família ou com trabalhadores que cumprem trabalho remo-
to.- provisão de recurso diversifi cado em regiões onde não há serviço de internet.- cla-
reza às famílias e estudantes sobre a validade das atividades realizadas, compondo um 
pacto de valorização da escolarização (OSCs).

Tem-se ciência também de que os professores mantêm-se ativos,atuando em sua fun-
ção real de ensino,em todo seu horário de trabalho organiza as ações que promovem a 
interação professor-aluno, escola-família, aluno-aluno e escola-comunidade.Docentes 
e gestores,aliados a comunidade escolar mantém a escola ativa, porque escola não é 
um prédio e acontece em diversos espaços.

 Para embasar esta afi rmação esta Comissão apresenta uma coletânea de atividades 
das escolas da Rede Municipal feita pela representante do CMDCA com base em 
dados disponibilizados no site SME Teletrabalho in; 
 https://sites.google.com/educa.campinas.sp.gov.br/sme-teletrabalho/ensino-
-fundamental/a%C3%A7%C3%B5es-das-ues?authuser=0 ,  no anexo III 

As conselheiras representantes do STMC- Sindicato dos Trabalhadores de Campinas 
e da APEOESP Sindicato Professores do ensino Ofi cial do Estado de SP traz em tam-
bém a voz do docente.

- O sindicato dos trabalhadores municipais de Campinas (STMC), aqui apresenta a 
proposta de livre porcentagem para o uso de horas remotas, uma vez que os professo-
res estão em teletrabalho com seus alunos em sua Unidade Educacional.
Deixando claro que esta entidade sindical acredita que esta ferramenta tecnológica 
utilizada é para completar o trabalho pedagógico presencial,e nunca ocupar o lugar do 
professor. Mas, o momento é salvar vidas.Todas vidas importam: de nossas crianças e 
adolescentes e também nossos profi ssionais.

Como destaques da escuta da APEOESP sobre o tema central deste parecer traz-se a 
aceitação pela alteração da porcentagem de tempos não presenciais, de modo que não 
seja preciso gerar trabalho aos sábados e nem nas férias de janeiro; preocupação com 
a qualidade da aprendizagem e acompanhamento da interação real do aluno e garantia 
de acesso c=somado a empenho de conscientização do papel do estudante; deixar 
claro que essa alteração não pode em hipótese alguma vir a substituir os professores, e 
investimento do poder público na garantia de recursos para acesso digital, participação 
ativa dos docentes nas tomadas de decisões sobre replanejamento de aprendizagem e 
reposições que forem necessárias.

 Documento na íntegra, disponibilizado pela APEOESP, vide anexo IV. 

O representante do Conselho de Escolas Municipais de Campinas apresentou resul-
tados de pesquisa referente a situação de estudo em tempo de pandemia e ao que diz 
respeito ao tema deste parecer 69% são contrários ao retorno às aulas em setembro; e 
61% não veem necessidades da conclusão do ano letivo em 2020.

 Documento na íntegra, disponibilizado pela CEMC, vide anexo V. 

Importante destacar que todas as instituições de ensino regulamentadas pela Secretaria 
Estadual de Educação tem dado curso a contagem de tempos de aprendizagem parali-
sadas em 23 de março desde 27 de abril de 2020,seguindo as orientações do Documen-
to orientador - Atividades não presenciais - Maio de 2020 enviado pelo CONDEP- SP 
como operacionalização da Resolução SEDUC 45/2020, art. 2º

Artigo 2º- O desenvolvimento das atividades escolares não presenciais na modalida-
des semipresencial poderá contemplar o uso de recursos digitais, materiais impressos 
com orientações por meio de textos, estudo dirigido, pesquisas, entre outros, respeita-
das as especifi cidades e considerando os recursos disponíveis.
. 1º- Para contabilização da carga horária cumprida,a realização das atividades dos 
docentes com seus alunos deve ser devidamente registradas, em atendimento às nor-
mas em vigor.
. 2º- A Direção da escola e os docentes devem articular-se com as famílias nas decisões 
e demais informações necessárias, enquanto permanecer a suspensão das aulas presen-
ciais no período de prevenção de contágio pelo coronavírus (COVID-19)
. 3º- A Coordenadoria Pedagógica (Coped) expedirá instruções complementares a fi m 
de detalhar os procedimentos para verifi cação dos registros das atividades escolares 
referidas no "caput" deste artigo.

Quanto ao compromisso com aprendizagem lembra-se que é preciso contar com a co-
-responsabilidade de alunos e suas famílias na garantia do desenvolvimento das ações 
promovidas pela escola.O princípio apresenta do no ECA sobre a responsabilidade 
compartilhada entre sociedade e estabelecimento de ensino quanto ao desenvolvimen-
to intelectual e integral das crianças tem urgência de ser compreendida e materializada 
neste cenário pandêmico.

A horizontalidade da participação na solução do dilema que temos vivido é um de-
safi o, mas uma oportunidade de aprendizagem de corresponsabilidade social exigido 
neste tempo histórico.

Importante lembrar que todos os adultos,sejam familiares ou servidores públicos têm 
a responsabilidade legal de garantir o desenvolvimento intelectual correndo o risco 
de responder por
a) crime de negligência :ECA : Art.5º- Nenhuma criança ou adolescente será objeto 
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais.
b) crime de abandono  intelectual  tipifi cado no artigo 246 do Código Penal e ocorre 
quando o pai, mãe ou responsável vem a deixa de garantir a educação de seu fi lho.O 
artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA ) diz que aos pais incumbe o 
dever de sustento, guarda e educação dos fi lhos menores.



11Campinas, quarta-feira, 26 de agosto de 2020 Diário Ofi cial do Município de Campinas

Conforme determina a LDB nº  9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 , o ensino 
fundamental inicia-se aos 6 anos e deve ter 9 anos e no art 32,§1º faculta o ensino 
desdobrado em ciclo, opção da Rede Municipal de Ensino que neste cenário apresenta 
melhores condições de reordenar planos pedagógicos que garantam a qualidade de 
aprendizado dos conteúdos curriculares sem necessidade de perda do ano letivo.

O mesmo artigo apresenta no §4º que o"ensino fundamental será presencial, sendo o 
ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações 
emergenciais", estado em que a pandemia do Novo Coronavírus impõe a toda a huma-
nidade.Diante desta emergência,e ressaltando que o termo educação a distância está 
aqui limitado,mas que na Resolução 01/20 em questão está adequadamente substituída 
por termos como "atividade fora da escola e extraescolar", e indicando a utilizando "de 
todos os recursos disponíveis, desde atividades e orientações impressas com textos, 
estudo dirigido e avaliações enviadas aos alunos/família, bem como outros meios não 
presenciais."

Quem tem competência para defi nir o valor pedagógico destas atividades para conta-
gem de horas a serem cumpridos em ano letivo?

Esta comissão compreende que a análise da validade da atividades como pedagógica 
ou não, cabe:
- Aos docentes,os atores diretos e primeiros responsáveis do processo de ensino na 
promoção da interação com o aluno.
- dos servidores da Gestão Escolar (diretores,vice-diretores e orientadores pedagó-
gicos)
- às equipes de Supervisão Educacional como parte da gestão do ensino do Sistema 
Municipal de Educação;
Estes profi ssionais são concursados,competentes e legalmente portadores desta au-
toridade.
Acrescenta-se a importância da composição deste processo com a participação direta 
do Conselho da Unidade Escolar, visto os princípios da gestão democrática.

Validade deve manter os critérios já estabelecidos para tal na resolução em estudo.

Assim,é necessário e urgente a requisição de revisão do inciso em questão veio a 
pedido destes profi ssionais como apresentado pelo Sr.Luis Marighetti, diretor do De-
partamento Pedagógico na reunião do dia 2 de julho e reafi rmada em resposta enviada 
a esta Comissão, vide anexo VI.

2. PARECER

Considerando o exposto,os membros da Comissão são favoráveis à exclusão de por-
centagem imposta de contagem de tempos ao calendário 2020.Propondo como nova 
redação:
Art. 2
V- computar na carga horária de atividade escolar obrigatória, se necessário, as ativi-
dades programadas fora da escola, preservada a natureza da relação professor-aluno e 
garantido o acesso de todos os envolvidos;

Solicita a apreciação deste parecer pelos demais conselheiros do Conselho Munici-
pal de Educação,e convocação extraordinária imediata para votação da alteração do 
inciso V do artigo 2ºda Resolução que dispõe quanto à reorganização dos calendários 
escolares,devido ao surto global da COVID-19, no âmbito do Sistema Municipal de 
Ensino de Campinas. 

 Campinas, 23 de julho de 2020 
 FLÁVIA MARTINS GUIMARÃES 

 Relator (a) 
 Comissão:
Flávia Martins Guimarães
Márcia Maria Rocha
Nattan Rocha Souza
Neudenir Pereira dos Santos
Suely Fátima Oliveira 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo   nº  PMC.2018.00016655-73
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação 
 Objeto : Contratação de empresa para prestar serviço de monitoramento, instalação 
e manutenção sistema de alarme para as Unidades Educacionais - Prorrogação Con-
tratual

À vista das informações existentes neste protocolado, bem como das justifi cativas já 
apresentadas por esta Secretaria e do parecer (2737672) do senhor Procurador Descen-
tralizado lotado nesta Pasta que indicam a necessidade da referida prorrogação aliada 
às recomendações do Departamento de Assessoria Jurídica (2741401) e da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos (2743142) e entendendo já demonstrada nos autos a vantajosi-
dade para a Administração, e com a competência conferida pelo Decreto Municipal 
18.099/2013,  AUTORIZO: 

1. A prorrogação do contrato 096/19 celebrado entre o Município de campinas e a 
empresa  ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP , pelo período de 12 (doze) 
meses a partir de 01/09/2020; e
2. A despesa decorrente no valor de R$ 672.560,00 (seiscentos e setenta e dois mil 
quinhentos e sessenta reais) onerando no presente exercício o valor de R$ 224.186,00 
(duzentos e vinte e quatro mil cento e oitenta e seis reais), conforme autorização do 
Comitê Gestor (2778847).
Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1. à CFSA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio;
2. à Secretaria de Educação para as demais providências e acompanhamento.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  
  

 PORTARIA NAED NOROESTE N°008, DE 25 DE AGOSTO 
DE 2020.    

A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Ação Edu-
cativa Descentralizada Noroeste, fundamentada no Inciso III, Art. 3º da Resolução 
SME/ FUMEC nº 04, de 18 de julho de 2007, e considerando a Resolução SME nº 
16, de 28 de novembro de 2018, o Comunicado SME nº 173, de 18 de dezembro de 
2019 e o Comunicado SME nº 071, de 29 de abril de 2020, expede a seguinte Portaria: 
Art. 1° Ficam homologados os adendos/2020 dos Projetos Pedagógicos das Unidades 
Educacionais: 

I - EMEF/EJA PROFESSORA CLOTILDE BARRAQUET VON ZUBEN; 
II - EMEF/EJA PROFESSORA SYLVIA SIMÕES MAGRO; 
III - EMEF/EJA PADRE LEÃO VALLERIÈ; 
IV - EMEF DOUTOR EDSON LUÍS CHAVES; 
V - EMEF PADRE MELICO CÂNDIDO BARBOSA; 
VI - EMEFEI PADRE FRANCISCO SILVA. 
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao primeiro dia letivo de 2020. 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 TÂNIA REGINA IRINEU 

 Representante Regional da Secretária Municipal de Educação 
  

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 25 DE AGOSTO DE 2020 

  Protocolo n°   2020/10/11496  - Assunto : Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Inte-
ressado : 
 Parla Camila dos Reis de Souza 
 À CSA 
Solicita,  Parla Camila dos Reis de Souza , a extração de cópia de inteiro teor do 
 Processo Administrativo nº2020/10/10148. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
" XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-
tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias 
e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, 
do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
  

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 25 DE AGOSTO DE 2020 

  Protocolo n°   2020/10/11358  - Assunto : Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Inte-
ressado : 
 Angela Cardoso Gonçalves 
 À CSA 
Solicita,  Angela Cardoso Gonçalves , a extração de cópia de inteiro teor do  Processo 
Administrativo nº2020/10/10199. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
" XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-
tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias 
e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, 
do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
  

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 25 DE AGOSTO DE 2020 

  Protocolo n°   2020/10/11258  - Assunto : Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Inte-
ressado : 
 Rosane Aparecida Duran 
 À CSA 
Solicita,  Rosane Aparecida Duran , a extração de cópia de inteiro teor do  Processo 
Administrativo nº2020/10/10186. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
" XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-
tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias 
e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, 
do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
  

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 25 DE AGOSTO DE 2020 

  Protocolo n°   2020/30/339  - Assunto : Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Interes-
sado : 
 José Rubens Guido Junior 
 À CSA 
Solicita,  José Rubens Guido Junior , a extração de cópia de inteiro teor do  Processo 
Administrativo nº2020/30/297. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
" XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
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 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-
tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias 
e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, 
do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
  

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 25 DE AGOSTO DE 2020 

  Protocolo n°   2020/30/340  - Assunto : Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Interes-
sado : 
 Isabela Machado de Odriozola 
 À CSA 
Solicita,  Isabela Machado de Odriozola , a extração de cópia de inteiro teor do  Pro-
cesso Administrativo nº2020/30/304. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
" XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-
tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias 
e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, 
do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
  

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 25 DE AGOSTO DE 2020 

  Protocolo n°   2020/10/11119  - Assunto : Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Interes-
sado : 
 Rosana Toniato 
 À CSA 
Solicita,  Rosana Toniato , a extração de cópia de inteiro teor do  Processo Adminis-
trativo nº2013/50/205. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
" XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-
tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias 
e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, 
do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
  

 PORTARIA NAED NOROESTE N°009, DE 25 DE AGOSTO 
DE 2020.   

 A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Ação Edu-
cativa Descentralizada Noroeste, fundamentada no Inciso III, Art. 3º, da Resolução 
SME/FUMEC nº 04, de 18 de julho de 2007, e considerando a Resolução SME nº 16, 
de 28 de novembro de 2018, a Resolução SME nº 17, de 28 de novembro de 2018, o 
Comunicado SME nº 170, de 06 de dezembro de 2019, o Comunicado SME nº 173, de 
18 de dezembro de 2019 e o Comunicado SME nº 071, de 29 de abril de 2020, expede 
a seguinte Portaria:
Art. 1° Ficam homologados os adendos/2020 dos Projetos Pedagógicos dos Centros 
de Educação Infantil:
I - CEI MARIA BATRUM CURY;
II - CEI MATILDE AZEVEDO SETUBAL;
III - CEI ORLANDO FERREIRA DA COSTA;
IV - CEI AURORA SANTORO;
V - CEI AMELIO ROSSIN;
VI - CEI DOUTOR CLAUDIO DE SOUZA NOVAES;
VII - CEI MARIA DE LOURDES DORIA PASSOS;
VIII - CEI DOUTOR RUY DE ALMEIDA BARBOSA;
IX - CEI PRESIDENTE CASTELO BRANCO;
X - CEI RECANTO DAS CRIANÇAS;
XI - CEI LEA STRACHMAN DUCHOVINI;
XII - CEI CHAPEUZINHO VERMELHO;
XIII - CEI SILVIA FERNANDA BONI;
XIV - CEI PEQUENO PRINCIPE;
XV - CEI GASPARZINHO;
XVI - CEI JARDIM AMAPAT;
XVII - CEI JARDIM ENCANTADO;
XVIII - CEI MARILIA MARTORANO DO AMARAL;
XIX - CEI PROFESSORA HERMINIA RICCI;
XX - CEI JOÃO VIALTA;

XXI - CEI PROFESSOR OTAVIO CEZAR BORGHI;
XXII - CEI PROFESSORA ELSE FEIJO GOMES;
XXIII - CEI MARIA AMELIA RAMOS MASSUCI;
XXIV - CEI CLAUDIA MARIA LUZ XAVIER;
XXV - CEI IDALINA CALDEIRA SOUZA PEREIRA;
XXVI - CEI DEPUTADO JOAO HERMANN NETO;
XXVII - CEI CONCEIÇÃO ANITA MENDES FERREIRO GIRONDO;
XXVIII - CEI PROFESSORA ELENICE APARECIDA DE MORAES FERRARI;
XXIX - CEI RUBEM ALVES;
XXX - CEI PROFESSOR PAULO REGLUS NEVES FREIRE;
XXXI - CEI JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA;
XXXII - CEI VANDIR JUSTINO DA COSTA DIAS;
XXXIII - CEI DOM EDWARD ROBINSON DE BARROS CAVALCANTI.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao primeiro dia letivo de 2020.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 TÂNIA REGINA IRINEU 

 Representante Regional da Secretária Municipal de Educação 
  

 PORTARIA NAED NOROESTE N°010, DE 25 DE AGOSTO 
DE 2020    

A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Ação Edu-
cativa Descentralizada Noroeste, fundamentada no Inciso III, Art. 3º da Resolução 
SME/ FUMEC nº 04, de 18 de julho de 2007, considerando a Resolução SME nº 17, 
de 28 de novembro de 2018, o Comunicado SME nº 170, de 06 de dezembro de 2019, 
e o Comunicado SME nº 071, de 29 de abril de 2020, expede a seguinte Portaria: 
Art. 1° Fica homologado o adendo/2020 do Projeto Pedagógico do CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL localizado na Rua Dirce de Oliveira Santos s/n°, Jardim 
Alto Belém, CEP 13.058-002, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, 
abrangido pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas. 
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao primeiro dia letivo de 2020. 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 TÂNIA REGINA IRINEU 

 Representante Regional da Secretária Municipal de Educação 
  

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 25 DE AGOSTO DE 2020 

  Protocolo n°   2020/10/11489  - Assunto : Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Inte-
ressado : 
 Staff's Recursos Humanos Ltda 
 À CSA 
Solicita,  Staff's Recursos Humanos Ltda , a extração de cópia de inteiro teor do 
 Processo Administrativo nº2019/10/11940. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
" XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-
tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias 
e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, 
do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13. 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo   nº  PMC.2019.00020095-13
 Interessado : Secretaria Municipal de Educação 
 Objeto : Realização de atividades educacionais na disciplina de música a serem desen-
volvidas no contra turno das aulas - Prorrogação Contratual

À vista das informações existentes neste protocolado, bem como das justifi cativas já 
apresentadas por esta Secretaria e do parecer (2799485) do senhor Procurador Descen-
tralizado lotado nesta Pasta que indicam a necessidade da referida prorrogação aliada 
às recomendações do Departamento de Assessoria Jurídica (2813944) e da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos (2815773) e entendendo já demonstrada nos autos a vantajosi-
dade para a Administração, e com a competência conferida pelo Decreto Municipal 
18.099/2013,  AUTORIZO: 

1. A prorrogação do contrato 106/19 celebrado entre o Município de campinas e a 
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP  com interveniên-
cia administrativa da  FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP 
- FUNCAMP , pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a partir de 26/08/2020; e
2. A despesa decorrente no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil re-
ais) onerando no presente exercício o valor de R$ 615.549,92 (seiscentos e quinze mil 
quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), conforme autorização 
do Comitê Gestor (2800542).

Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
1. à CFSA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio;
2. à Secretaria de Educação para as demais providências e acompanhamento.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  
  

 PORTARIA SME Nº031, DE 25 DE AGOSTO DE 2020   
 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe confere o Art.12, 
da Resolução SME nº 07, de 12 de setembro de 2018, 
RESOLVE:
Art. 1° Nomear os servidores para compor Comissão para análise e emissão de parecer 
sobre o pedido de credenciamento e autorização de funcionamento da Escola Privada 
de Educação Infantil NOVA ARCA DE NOÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 



13Campinas, quarta-feira, 26 de agosto de 2020 Diário Ofi cial do Município de Campinas

LTDA, CNPJ 19.626.757/0001-13, matriz, situada na Rua Professora Ruth Fonseca de 
Oliveira, n° 141, Jardim Novo Maracanã, CEP 13.058-402, na Cidade de Campinas, 
Estado de São Paulo, conforme consta no protocolo nº 2020/10/9114: 
I - Tânia Regina Irineu, matrícula 131.255-3, Representante Regional do Naed No-
roeste;
II - Alenice Marques Mendes, matrícula 132.244-3, Assessoria de Legislação e Nor-
mas Educacionais;
III - Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos, matrícula 119.697-9, Assessoria de 
Legislação e Normas Educacionais;
IV - Luciana Scharlack Corrêa, matrícula 123.759-4, Assessoria Jurídica;
V - Fabiane Soraya Mariotto Dal Fabbro, matrícula 119.273-6, Coordenadoria de Ar-
quitetura Escolar;
VI - Cleiton Costa Peniche, matrícula 136.432-4,Supervisor Educacional do Naed 
Noroeste;
VII - Wagner Rogério Milanezi, matrícula 136.431-6, Supervisor Educacional do 
Naed Noroeste.
Art. 2° A Comissão deverá emitir o parecer conclusivo, em até noventa dias, após a 
publicação desta Portaria.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação  
  

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DE 2020 

 Aos seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em se-
gunda chamada, conforme convocação prévia, a Presidente do Conselho Municipal 
de Educação, Profa. Solange Villon Kohn Pelicer, verifi ca a inexistência de Quórum 
Regimental e após a segunda chamada, suspendeu a Reunião. Por disposição Regi-
mental, anotam-se os presentes e as justifi cativas de ausência.
Presentes: Os titulares, Solange Villon Kohn Pelicer (Presidente); Cláudio Borges da 
Silva (Conselho das Escolas); Ivan Almeida Marques (UDEMO); José Batista de Car-
valho Filho (FUMEC); Sandra Fernandes Leite (UNICAMP) Solange Loureiro Po-
zzuto (APEOESP); Consultoria Técnica: Alenice Marques Mendes, Maria de Lourdes 
Cardos da Silva Santos (Normas e Legislação/ SME) e Niraldo José da Silva (SME). 
Justifi caram ausência: Adriana Lech Cantuária (SME); Maria do Carmo Correa Serra 
Fernandes (D.E. Oeste); Silvana Suaiden e Daniela Zancheta (SINPRO) e Ronaldo 
Lacis (SIEEE/SP) Visitantes: Aziz Julio Ramos Salles (NAED Sul); Erika Mayumi 
Candido (Conselho das Escolas); Gustavo Lemos Petta (Camara Municipal); Carlos 
Eduardo Siqueira (Camara Municipal); Célia Regina Fialho Bortolozo (CEB); Airton 
Manoel dos Santos (SME); Cássio Pacheco de Freitas (Conselho das Escolas); Augus-
to Cesar S.S. Gandolfo (Cidadão).
 

 ANDRÉIA CRISTINA PENTEADO DE CARVALHO CALVO 
 Secretária Executivo 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO - 05/03/2020 

 Aos cinco dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em segunda 
chamada, conforme convocação prévia, nas dependências do CEFORTEPE, locali-
zado na Rua Emílio Ribas, nº 880 - Cambuí, nesta cidade, foi realizada a 2ª Reunião 
Ordinária da Plenária do Conselho Municipal de Educação do ano de dois mil e vinte, 
sob a Presidência da Profa.  Solange Villon Kohn Pelicer  ,  na qualidade de Presidente 
desta Reunião Ordinária, após confi rmação do quórum regimental, inicia os trabalhos. 
A Presidente desta Reunião Ordinária cumprimenta a todos e agradece a presença. 
A convocação desta reunião, que será para deliberar a seguinte pauta:  1.  Parecer da 
Escola Cívico-Militar. Presentes os seguintes conselheiros:  Adelaide Albergaria Pe-
reira Gomes , representante titular do SINPRO;  Adriana Lech Cantuaria , represen-
tante titular da SME;  Cláudio Borges da Silva , representante titular do Conselho das 
Escolas;  Edmilson Ricardo Gonçalves , representante titular da PUCCAMP;  Flávia 
Martins Guimarães , representante titular do CMDCA;  José Batista de Carvalho 
Filho , representante titular da FUMEC;  Nattan Rocha Souza , representante titular da 
UCES; Sandra Fernandes Leite, representante titular da UNICAMP; Solange Loureiro 
Pozzuto, representante titular da APEOESP e  Solange Villon Kohn Pelicer,  Secretária 
Municipal de Educação e Presidente do CME. Consultoria Técnica:  Alenice Marques 
Mendes ;  Carlos Junior da Silva ;  Luciana Scharlach Correa  e  Maria de Lourdes 
Cardoso da S. Santos .Visitantes:  Erika Mayumi Candido  (CEMC);  Airton Manoel 
dos Santos  (SME/ Assessoria);  Paula R. Oliveira  (Câmara - Vereador Paulo Galté-
rio);  Rafael Martins  (FE - Unicamp);  Aziz Ramos  (SME/ NAED Sul);  Célia Regi-
na Fialho Bortolozo  (SME);  Rogério Giardini  (Assessor - Dep. Valéria Bolsonaro) 
e  Maria Lúcia L. Ceccon  (Fórum Municipal de Educação). Justifi caram ausência: 
Ronaldo Lacis, representante titular do SIEEE - SP e Maria do Carmo Correa Serra 
Fernandes representante titular da D.E. Oeste. 1. Parecer da Escola Cívico-Militar: 
Após a Presidente do Conselho Municipal de Educação, Profa.  Solange Villon Kohn 
Pelicer,  abrir a Reunião Ordinária, informando que seria feito o esclarecimento sobre 
Programa e o Processo de Consulta Pública pela Coordenadora Pedagógica Célia, a 
conselheira Adelaide cita o Art. 47, do Regimento Interno do CME, e informa que o 
material a ser apresentado, não foi enviado com antecedência aos conselheiros e pede 
que seja enviado para apreciação. Cita também o Art. 09, e pede que seja montada uma 
Comissão para estudo do Documento. A Profa. Solange coloca para a Plenária, e todos 
os conselheiros aprovam a constituição da Comissão Especial, com cinco membros, 
conforme o Art. 13 do Regimento. A Conselheira Solange Pozzuto solicita que sejam 
considerados nesse estudo os seguintes documentos: LDB (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação - LDB 9394/96), ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), além dos 
Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação. A Profa. Solange pergunta quem 
gostaria de compor a Comissão e fi cam nomeados os seguintes conselheiros: Adelaide 
Albergaria Pereira Gomes, Cláudio Borges da Silva, Flávia Martins Guimarães, José 
Batista de Carvalho Filho e Nattan Rocha Souza. Profa. Solange pede que os trabalhos 
sejam realizados em um mês, Adelaide diz que é muito pouco e pede de seis meses a 
um ano de estudos. José Batista diz que um ano é muito tempo e sugere três meses. 
A Profa. Solange abre para votação dos conselheiros, fi cando computado que três 
conselheiros se manifestaram a favor de um estudo de seis meses e seis conselheiros 
se manifestaram a favor de um estudo de três meses, o qual foi acatado pela plenária. 
A Assessora Lourdes solicita a data, horário e local da primeira Reunião, para que 
seja feita a portaria dessa comissão. A comissão decide se reunir no dia 09/03/2020 
(Segunda-Feira), às 14h00, no CEFORTEPE na Rua Emílio Ribas, nº 880 - Cambuí. 
Cláudio coloca que este Conselho não foi consultado e solicita deliberar pela não 
Consulta Popular prevista, diz ainda que houve um desrespeito com este Conselho. A 
Profa. Solange abre para votação da plenária a suspensão da Consulta Pública, e todos 
os Conselheiros votam pela suspensão. Ela explica que não havendo um parecer deste 
conselho, o cronograma foi suspenso incluindo a consulta pública. Explica também 

que o Manual do MEC não pede a posição dos Conselhos e que ela jamais passaria 
por cima do Conselho. Cláudio diz que a conhece e sabe que ela não faria isso. Flávia 
diz que o CMDCA entendeu o movimento e respeitou. Pergunta se todos os Programas 
vindos do MEC precisam de aprovação deste conselho e a Profa. Solange responde 
que não. Flávia solicita um parecer em relação ao PECIM, das entidades e não do 
Conselheiro que a representa. A Profa. Solange coloca que a SME está à disposição 
para esclarecimentos e tudo o que for preciso. O Conselheiro Cláudio pergunta se to-
dos receberam o documento de repúdio sobre a adesão ao PECIM na Rede Municipal 
de Educação. Alguns conselheiros disseram não ter recebido. Eu perguntei se todos 
estão recebendo a convocação para as Reuniões Ordinárias, o que foi confi rmado por 
todos. Informei que estaria encaminhando o documento do Conselho das Escolas, en-
caminhado pelo Conselheiro que representa a entidade. Nada mais havendo a tratar, às 
10h30 horas, eu  Andréia Cristina Penteado de Carvalho Calvo , encerrei a presente 
lavra, que após aprovada pelos presentes, assinada pela Presidente será publicada em 
Diário Ofi cial do Município.
 

  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 

30/04/2020    
A Secretária Municipal de Educaçãode Campinas,no uso das atribuições que lhe con-
fere o art. 2º da resolução SME/FUMEC nº 04 de 18 de julho de2007e considerando 
o Comunicado nº 48 de 23 de março de 2020, decide retomara execução do Contrato 
nº 39/2019, fi rmado com a empresa MPIT Transportes Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
15.516.097/0001-67, a partir do dia04/05/2020. 
 

 Campinas, 30 de abril de 2020 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Muncipal de Educação 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 
- DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  Protocolo SEI:PMC.2020.00038903-61 
 Interessado: VANILDO CICERO BEZERRA 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 109,9416 UFIC -  decorrente do 
recolhimento em duplicidade da(s) parcela(s) 02/11, 03/11, 05/11 e 06/11 do carnê de 
IPTU/Taxa2020, emissão 01/2020, para o imóvel 3362.34.98.0115.01001, nos moldes 
do Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repe-
tição do referido indébito será processada pela forma de restituição,  nos moldes 
do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamen-
to da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada 
a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos 
moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF 
nº 001/2012.

 Protocolo SEI:PMC.2020.00039508-78 
 Interessado: LUCIANO FIGUEIREDO 
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de  145,2698   UFIC -  decorrente do 
recolhimento da(s) parcela(s) 01 do carnê de IPTU/Taxa de2020 - emissão 01/2020, 
para o imóvel 4312.42.57.0635.01001,face ter ocorrido a quitação por meio da cota 
única, nos moldes do Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007. 
 Decido que a repetição do referido indébito será processada pela forma de resti-
tuição,  nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de 
efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuin-
te, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito 
reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução 
Normativa SMF nº 001/2012.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR DA CSACPT. 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI 

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

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolado:PMC.2018.00004308-15
Interessado: WALTER ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR
Código Cartográfico: 3414.62.61.0114.01001 
 Assunto: Revisão dos lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo - exercício 2018 
Com base na manifestação do setor competente, nos elementos e documentos constan-
tes do presente processo e atendendo às disposições do artigo 4º combinado com os ar-
tigos 68 a70 e 82, todos da Lei Municipal nº 13.104/2007, indefiro  o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU e Taxa de Lixo exercício 2018, para o imóvel cadastrado no 
código cartográfi co nº  3414.62.61.0114.01001 , posto que o imóvel está corretamente 
cadastrado na categoria construtiva e padrão NRH 5, consubstanciado nos artigos 17, 
parágrafo 3º, Inciso III e 18-I, da Lei 11.111/2001 e alterações, na Lei 6.355/90 e no 
Decreto 19.723/2017, notadamente em seus artigo 42, § 2º, Tabela M, anexo 3 e artigo 
52, tabela I do anexo 3.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários,tendo em vista que a decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade de recurso ofi cial previsto no artigo74 da Lei 
13.104/2007, alterado pela Lei 13.636/2009.

 Protocolo nº: PMC.2020.00007046-39
Interessado: Cláudia Crespo Morais 
 Cartográfico:  3262.52.53.0218.00000 
 Assunto:  Revisão de IPTU - Exercício 2020 (emissão geral) 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
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presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU  do exercício de  2020,  relativo ao imóvel codifi cado sob o 
cartográfi co nº  3262.52.53.0218.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprova-
da pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 do Código Tributário 
Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 333,1700 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 112, foi apurado em conformidade com a Planta 
Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios téc-
nicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das 
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respec-
tivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comuni-
tários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação 
do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos 
I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito em comprovar que 
o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do artigo 16-A da Lei 
Municipal 11.111/01.
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2020.00002783-54
Interessado: Ronaldo Benedito de Souza 
 Cartográfico:  3362.43.23.0138.00000 
 Assunto:  Revisão de IPTU - Exercício 2020 (emissão geral) 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2020,  relativo ao imóvel codifi cado sob o 
cartográfi co nº  3362.43.23.0138.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprova-
da pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 do Código Tributário 
Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 146,5142 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 439, foi apurado em conformidade com a Planta 
Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios téc-
nicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das 
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respec-
tivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comuni-
tários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação 
do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos 
I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito em comprovar que 
o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do artigo 16-A da Lei 
Municipal 11.111/01.
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado  :   PMC.201    8    .000    0    5573    -    94  
 Interessado:  Edna Montorso Nasr 
 Código Cartográfico:  3  423.11.14.0116.01001 
 Assunto: Revisão dos lançamentos do IPTU   e Taxa de Lixo -exercício de   2018 

Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 4º e 68 a 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,  in   defiro o pedido de     revisão     de lançamento tributário 
de IPTU     e Taxa de Lixo     relativo    s     ao     exercício     de     2018,   para o imóvel cadastrado 
pelo cartográfi co de nº  3  423.11.14.0116.01001  ,  tendo em vista que o valor unitário 
do metro quadrado do terreno utilizado no cálculo do valor venal do imóvel consta 
corretamente inserido na Planta Genérica de Valores (PGV) anexa à Lei nº 15.499/17, 
em conformidade com o disposto no artigo 16 da Lei Municipal nº 11.111/01, tendo 
sido o valor venal do imóvel determinado pela soma do valor venal do terreno e do 
valor venal da construção, incidindo os fatores de correção, quando aplicáveis, nos 
termos dos artigos 10 a 14 da Lei Municipal 11.111/01, alterada pela Lei Comple-
mentar 181/2017.
  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 art. 74 
da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2020.00007037-48
Interessado: Salomão Jacob Junior 
 Cartográfico:  3264.31.17.0162.00000 
 Assunto:  Revisão de IPTU - Exercício 2020 (emissão geral) 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2020, relativo ao imóvel codifi cado sob o 
cartográfi co nº  3264.31.17.0162.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprova-
da pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 do Código Tributário 
Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 333,1700 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 112, foi apurado em conformidade com a Planta 
Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios téc-
nicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das 
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respec-
tivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comuni-
tários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação 
do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos 
I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito em comprovar que 
o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do artigo 16-A da Lei 
Municipal 11.111/01.
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado: PMC.2020.00003107-71 
 Interessado: Gustavo Baroni Steger 

 Cartográfico:  4312.12.16.0840.00000 
 Assunto:  Revisão do lançamento do IPTU - exercício 2020 
 Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2020, relativo ao imóvel codifi cado sob o 
cartográfi co nº  4312.12.16.0840.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprova-
da pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 do Código Tributário 
Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 183,7247 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 172, foi apurado em conformidade com a Planta 
Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios téc-
nicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das 
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respec-
tivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comuni-
tários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação 
do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos 
I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito em comprovar que 
o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do artigo 16-A da Lei 
Municipal 11.111/01.
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2020.00007032-33 
 Interessado: Salomão Jacob Junior 
 Cartográfico:  3262.52.46.0945.00000 
 Assunto:  Revisão de IPTU - Exercício 2020 (emissão geral) 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2020,  relativo ao imóvel codifi cado sob o 
cartográfi co nº  3262.52.46.0945.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprova-
da pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 do Código Tributário 
Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 333,1700 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 112, foi apurado em conformidade com a Planta 
Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios téc-
nicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das 
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respec-
tivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comuni-
tários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação 
do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos 
I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito em comprovar que 
o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do artigo 16-A da Lei 
Municipal 11.111/01. 
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado  :   PMC.201    8    .000    0    3448    -    1    1  
 Interessado:  Bruno Lucenti Pereira 
 Código Cartográfico:  3232.14.85.0060.01001 
 Assunto: Revisão do lançamento do IPTU - exercício   2018 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 4º e 68 a 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007, in   defiro o pedido de     revisão     de lançamento tributário 
de IPTU relativo ao       exercício       de     2018,  para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co de 
nº  3232.14.85.0060.01001  , tendo em vista que o valor unitário do metro quadrado do 
terreno utilizado no cálculo do valor venal do imóvel consta corretamente inserido na 
Planta Genérica de Valores (PGV) anexa à Lei nº 15.499/17, em conformidade com o 
disposto no artigo 16 da Lei Municipal nº 11.111/01, tendo sido o valor venal do imó-
vel determinado pela soma do valor venal do terreno e do valor venal da construção, 
incidindo os fatores de correção, quando aplicáveis, nos termos dos artigos 10 a 14 da 
Lei Municipal 11.111/01, alterada pela Lei Complementar 181/2017.
  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 art. 74 
da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

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

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

E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolado: PMC.2020.00011465-75
Interessado: Aparecida Perpétua Albino
Código Cartográfico: 3234.11.21.0269.00000
Assunto: Atualização Cadastral 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições do artigo 3º combinado com os artigos 66, 69, 70 e 
82, todos da Lei Municipal n° 13.104/07,  DEFIRO  o pedido de atualização cadastral 
para o imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº  3234.11.21.0269.00000 , alteran-
do-se em relação aos exercícios de  2015 a 2019 , de territorial para predial, com área 
construída de  66,00 m² , categoria/padrão de construção: RH-3 , ano-base de deprecia-
ção  2009, e a partir do exercício de 2020,  alterando-se de territorial para predial, 
com área construída de  229,89 m² , categoria/padrão de construção: RH-4 , ano-base de 
depreciação  2016, , nos termos do Parecer Fiscal, documento 2804037. Determino de 
ofício  a revisão dos lançamentos do  IPTU e Taxa de Lixo , para os exercícios de  2015 
a 2020 , nos termos especifi cados acima, com fundamento na Lei 11.111/2001 e altera-
ções, Lei 6.355/90 e alterações, e Decretos nº 16.274/2008, 17.734/2012, 19.360/2016 
e 19.723/2017, naquilo em que couberem,desde que, no momento da execução da 
presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF, ainda estejam dentro do prazo legal para 
a atualização cadastral de ofício de que tratam os artigos145, III, 149, VIII e pará-
grafo único, combinados com o artigo173, I, do CTN, consubstanciado nas disposi-
ções do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 
12.445/2005 en° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017.
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Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos atualizados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo55 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 de recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei Municipal nº 13.104/2007 alterada pela Lei nº 13.636/2009.

 Protocolado: PMC.2020.00009167-33 
 Interessado: AGATHA DE SOUZA IRANI RODRIGUES 
 Código Cartográfico: 3362.44.32.0092.00000 
 Assunto: Revisão do lançamento do IPTU exercício 2020 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 3° e 4º,combinados 
com os artigos 66 e68 a 70, todos da Lei Municipal nº 13.104/2007,  indefiro  o pedido 
de revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de 2020 (Emissão Geral 
01/2020) para o imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº  3362.44.32.0092.0000 , 
visto que tanto o valor venal quanto o montante do imposto exigível, atribuídos ao 
imóvel, foram constituídos de acordo com os dados contidos nos sistemas cadastrais 
e estão em estrito cumprimento ao disposto na Lei Municipal n° 11.111/2001 e alte-
rações, notadamente as trazidas pela Lei Complementar n° 181/2017,e na Lei Mu-
nicipal n° 15.499/2017, que institui a planta genérica de valores de metro quadrado 
(m²) de terrenos localizados no Município, ademais, por não estar presente qualquer 
das hipóteses contidas no § 2º do artigo16-A, da Lei Municipal n° 11.111/2001.  D  e-
termino   a revisão de ofício  dos lançamentos de IPTU e Taxa de Lixo, referentes aos 
exercícios de 2019 a 2020, cancelando-os e reemitindo-os, para que sejam constituí-
dos no tipo 'predial', incluindo-se área construída tributável de  '59,85m²' , categoria/
padrão construtivo ' RH-3'  e ano base  '2018' , posto restar comprovada a existência de 
área construída residencial, concluída e em condições de habitabilidade, mantendo-se 
inalterados demais dados cadastrais, conforme Parecer Fiscal acostado aos presentes 
autos, estando tudo fundamentado nas Leis Municipais n° 11.111/2001, e alterações, 
n°15.499/2017 e n° 6.355/1990, e alterações, e no Decreto Municipal n°19.723/2017, 
desde que, no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF, 
ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os arti-
gos145, III, 149, VIII e parágrafo único, combinados com o artigo173, I, do CTN, 
consubstanciado nas disposições do artigo23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alte-
rada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 
181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo55 da Lei Municipal nº 
13.104/2007.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo74 
da Lei Municipal n° 13.104/2007, alterado pela Lei Municipal n° 13.636/2009.

 Protocolado: PMC.2020.00008559-21 
 Interessado: Belisario Nina Huallpa 
 Código Cartográfico:  3232.24.43.0182.00000 
 Assunto:  Revisão do lançamento do IPTU - Exercício 2020 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2020, relativo ao imóvel codifi cado sob o 
cartográfi co nº  3232.24.43.0182.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprova-
da pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 do Código Tributário 
Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 165,9641 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 19, foi apurado em conformidade com a Planta 
Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios téc-
nicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das 
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respec-
tivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comuni-
tários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação 
do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos 
I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito em comprovar que 
o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do artigo 16-A da Lei 
Municipal 11.111/01.
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado nº: PMC.2020.00008550-92 
 Interessado: Adão Batista Moreira 
 Código Cartográfico:  3364.13.09.0252.00000 
 Assunto:  Revisão do lançamento do IPTU - Exercício 2020 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2020,  relativo ao imóvel codifi cado sob o 
cartográfi co nº  3364.13.09.0252.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprova-
da pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 do Código Tributário 
Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 146,5142 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 439, foi apurado em conformidade com a Planta 
Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios téc-
nicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das 
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respec-
tivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comuni-
tários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação 
do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos 
I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito em comprovar que 
o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do artigo 16-A da Lei 

Municipal 11.111/01.
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado: PMC.2020.00006016-60
Interessado: Armando Hueara
Código Cartográfico: 3411.54.55.0646.00000
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU e Taxa de Lixo - Exercício 2020 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 3 e 4° combinado com os artigos66, 68 
a70 e 82, todos da Lei Municipal n° 13.104/07,  DEFIRO  o pedido de revisão dos lan-
çamentos do IPTU e Taxa de Lixo referente exercício 2020 para o imóvel cadastrado 
sob código cartográfi co nº  3411.54.55.0646.00000 , cancelando-o e reemitindo-o, alte-
rando-se os dados cadastrais de territorial para predial, com área construída de  269,20 
m² , categoria/padrão de construção: RH-4 , ano-base de depreciação  2000 , nos termos 
do Parecer Fiscal, documento 2778273.  Determino de ofício  a revisão dos lançamen-
tos do IPTU e da Taxa de Lixo dos exercícios de  2015 a 2019 , alterando-se os dados 
cadastrais de territorial para predial,nos mesmos termos estabelecidos acima para o 
exercício de 2020, com fundamento na Lei 11.111/2001 e alterações, Lei 6.355/90 
e alterações, e Decretos nº 16.274/2008, 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, 
naquilo em que couberem,desde que, no momento da execução da presente decisão 
pela CSPFCLI-DRI/SMF, ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício 
de que tratam os artigos145, III, 149, VIII e parágrafo único, combinados com o arti-
go173, I, do CTN, consubstanciado nas disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 
11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei 
Complementar n° 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo55 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 de recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei Municipal nº 13.104/2007 alterada pela Lei nº 13.636/2009.

 Protocolado: PMC.2020.00005689-48 
 Interessado: Paulo Sérgio Claro da Silva 
 Cartográfico:   3364.13.09.0292.00000 
 Assunto:  Revisão do lançamento do IPTU - Exercício 2020 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2020,  relativo ao imóvel codifi cado sob o 
cartográfi co nº  3364.13.09.0292.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprova-
da pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 do Código Tributário 
Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 146,5142 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 439, foi apurado em conformidade com a Planta 
Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios téc-
nicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das 
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respec-
tivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comuni-
tários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação 
do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos 
I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito em comprovar que 
o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do artigo 16-A da Lei 
Municipal 11.111/01.
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2020.00002782-73
Interessado: Rosemary Aparecida de Souza 
 Cartográfico:   3362.43.23.0156.00000 
 Assunto:  Revisão de IPTU - Exercício 2020 (emissão geral) 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2020, relativo ao imóvel codifi cado sob o 
cartográfi co nº  3362.43.23.0156.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprova-
da pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 do Código Tributário 
Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 146,5142 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 439, foi apurado em conformidade com a Planta 
Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios téc-
nicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das 
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respec-
tivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comuni-
tários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação 
do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos 
I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito em comprovar que 
o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do artigo 16-A da Lei 
Municipal 11.111/01.
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2020.00002779-78
Interessado: Rosemary Aparecida de Souza 
 Cartográfico:  3362.43.23.0099.00000 
 Assunto:  Revisão de IPTU - Exercício 2020 (emissão geral) 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2020,  relativo ao imóvel codifi cado sob o 
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cartográfi co nº  3362.43.23.0099.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprova-
da pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 do Código Tributário 
Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 146,5142 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 439, foi apurado em conformidade com a Planta 
Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios téc-
nicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das 
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respec-
tivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comuni-
tários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação 
do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos 
I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito em comprovar que 
o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do artigo 16-A da Lei 
Municipal 11.111/01.
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado PMC.2019.00034281-02
Interessado: Francisco Carlos Rother
Código Cartográfico: 3451.32.66.01.07.00000
Assunto: Atualização Cadastral 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 3º combinado com os artigos66, 69,70 
e 82, todos da Lei Municipal n° 13.104/07,  DEFIRO  o pedido de atualização ca-
dastral para o imóvel cadastrado sob código cartográfi co nº  3451.32.66.0107.00000 , 
alterando-se em relação aos exercícios de  2015 a 2017 , de territorial para predial, 
com área construída de  152,08 m² , categoria/padrão de construção: RH-3 ,ano-base 
de depreciação  2005 , e para os exercícios de  2018 e  2020,  de territorial para predial, 
com área construída de 152,08 m² , categoria/padrão de construção: RH-4 e ano-base de 
depreciação  2005, nos termos do Parecer Fiscal, documento 2782607. Determino de 
ofício  a revisão dos lançamentos do IPTU e da Taxa de Lixo dos exercícios de  2015 a 
2020,  nos mesmos termos estabelecidos acima, com fundamento na Lei 11.111/2001 
e alterações, Lei 6.355/90 e alterações, e Decretos nº 16.274/2008, 17.734/2012, 
19.360/2016 e 19.723/2017, naquilo em que couberem, desde que, no momento da 
execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF, ainda estejam dentro do pra-
zo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos145, III, 149, VIII e pará-
grafo único, combinados com o artigo173, I, do CTN, consubstanciado nas disposi-
ções do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, alterada pelas Leis Municipais nº 
12.445/2005 e n° 13.209/2007, e Lei Complementar n° 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo55 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 de recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei Municipal nº 13.104/2007 alterada pela Lei nº 13.636/2009.

 Protocolado: PMC 2018.00043325-32, PMC 2019.00002287-49 e 
PMC.2020.00002553-11 
 Interessado: Vitor da Silva Pontes 
 Cartográfico: 3432.32.72.0388.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do 4º c.c.os artigos 68, 69 e70, 
todos da Lei Municipal nº 13.104/2007, em relação ao imóvel cadastrado sob código 
cartográfi co nº 3432.32.72.0388.01001 ,  defiro  o pedido de revisão dos lançamentos do 
IPTU e da Taxa de Lixo relativas aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, cancelando-
-os e reemitindo-os, posto que restou comprovado mediante vistoria fi scal que a área 
construída do imóvel é menor que a atualmente cadastrada, retifi cando-se a área cons-
truída de 240,81 m² para  176,02 m² , o ano base de depreciação de 1990 para  1982, 
 mantendo-se os demais dados cadastrais, com fundamento nas disposições das Leis 
Municipais n° 11.111/2001 e alterações, e n° 6.355/1990, e alterações, e no Decreto 
Municipal n° 19.723/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo 55 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 Municipal n° 13.104/2007, alterado pela Lei Municipal n° 13.636/2009.

 Protocolo nº: PMC.2018.0000  5917-38 
 Interessado:   Arialdo Boscolo 
 Cartográfico:   4151.63.34.1408.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2018,  relativo ao imóvel codifi cado sob os 
nº  4151.63.34.1408.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está corretamen-
te constituído, visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 271,8219 
UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 113, foi apurado em conformidade com a 
Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo cri-
térios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços cor-
rentes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características 
das respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos 
comunitários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e 
ocupação do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e 
pelos mapas georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme art. 2º 
e Anexos I e II da Lei 15.499/17.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado  :    PMC.201    8    .000    0    5541    -    15  
 Interessado:   IP São Paulo - Sistemas de Gestão Empresarial Ltda. 
 Código Cartográfico:   4311.34.10.0256.00000 
 Assunto: Revisão do lançamento do IPTU - exercício  2018 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 4º e 68 a 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,  in   defiro o pedido de     revisão     de lançamento tributário 
de IPTU relativo ao     exercício     de     2018,   para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co 
de nº  4311.34.10.0256.00000  ,  tendo em vista que a alteração no valor venal foi de-
corrente de atualização do valor unitário do metro quadrado do terreno constante na 
Planta Genérica de Valores (PGV) anexa à Lei nº 15.499/17, em conformidade com 
o disposto no artigo 16 da Lei Municipal nº 11.111/01, tendo sido o valor venal do 
imóvel corretamente determinado pelo valor da multiplicação de sua área total pelo 
correspondente valor unitário do metro quadrado do terreno constante na Planta Gené-
rica de Valores, multiplicado por 0,9 (nove décimos) e aplicados, quando pertinentes, 
os fatores de correção de acordo com as características e localização do imóvel, con-
forme disposto nos artigos 15, 16, 16A e 16B da Lei Municipal 11.111/01.
  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 art. 74 
da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2018.0000.5520-82 
 Interessado:Huble Participações em Negócios Imobiliários Ltda 
 Código Cartográfico:3264.52.76.0582.00000 
 Assunto:  Revisão de IPTU e Taxa de Lixo - Exercício 2018 (emissão janeiro/2018) 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
dos lançamentos de IPTU e Taxa de Lixo, exercício 2018,  relativos ao imóvel co-
difi cado sob o cartográfi co nº  3264.52.76.0582.00000 , tendo em vista que os créditos 
tributários estão corretamente constituídos, em conformidade com a Planta Genérica 
de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/01 (alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 
do Código Tributário Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno 
de 221,2912 UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 165, foi apurado em confor-
midade com a Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, 
segundo critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos 
preços correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às ca-
racterísticas das respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos 
equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais 
para uso e ocupação do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região 
Fiscal e pelos mapas georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, confor-
me artigo2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito 
em comprovar que o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do 
artigo 16-A da Lei Municipal 11.111/01 e uma vez certifi cado que a Taxa de Coleta e 
Remoção de Lixo está corretamente lançada, em consonância com as disposições dos 
artigos 2º, 3º e 6º da Lei Municipal 6.355/90, combinado com os artigos 77 e 79 da 
Lei Federal 5.172/66 (CTN).
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado  :    PMC.201    8    .000    0    5475    -    93  
 Interessado:   Nelson Alaite Júnior 
 Código Cartográfico:   3  2  43.63.30.0317.00000 
 Assunto: Revisão do lançamento do IPTU exercicio   2018 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 4º e 68 a 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,  in   defiro o pedido de     revisão     de lançamento tributário 
de IPTU relativo ao     exercício    de     2018,  para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co de 
nº  3  2  43.63.30.0317.00000  ,  tendo em vista que o valor venal atribuído ao imóvel foi 
corretamente determinado pelo valor da multiplicação de sua área total pelo corres-
pondente valor unitário do metro quadrado do terreno constante na Planta Genérica 
de Valores, multiplicado por 0,9 (nove décimos) e aplicados, quando pertinentes, os 
fatores de correção de acordo com as características e localização do imóvel, confor-
me disposto nos artigos 10, 11, 14, 15, 16, 16A e 16B da Lei Municipal 11.111/01, al-
terada pelas Leis nº 12.445/05, 13.209/07 e Lei complementar 181/2017 e que o valor 
unitário do metro quadrado do terreno, utilizado no cálculo do valor venal do imóvel, 
encontra-se de acordo com a Planta Genérica de Valores do Município de Campinas 
anexa à Lei Municipal nº 15.499/17, publicada no Diário Ofi cial do Município em 
11/10/2017, que instituiu os valores para os terrenos situados no município de Cam-
pinas, em conformidade com o disposto no artigo 16 da Lei Municipal nº 11.111/01.
  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 art. 74 
da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2018.000053  58-20 
 Interessado: Maria Apparecida   Pereira 
 Requerente: Gerson Santos Pereira
Cartográfico: 3423.14.34.0215.010  0  4 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2018,  relativo ao imóvel codifi cado sob os 
nº  3423.14.34.0215.010  0  4 , tendo em vista que o crédito tributário está corretamente 
constituído, visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 1.195,2180 
UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 217, foi apurado em conformidade com a 
Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo cri-
térios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços cor-
rentes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características 
das respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos 
comunitários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e 
ocupação do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e 
pelos mapas georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo 
2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado: PMC.2018.000053  53-15 
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 Interessado:   Maria Apparecida   Pereira 
 Requerente: Gerson Santos Pereira
Cartográfico:   3421.22.75.0539.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2018,  relativo ao imóvel codifi cado sob os 
nº  3421.22.75.0539.01001 , tendo em vista que o crédito tributário está corretamen-
te constituído, visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 283,6832 
UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 183, foi apurado em conformidade com a 
Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo cri-
térios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços cor-
rentes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características 
das respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos 
comunitários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e 
ocupação do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal 
e pelos mapas georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme 
artigo2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado: PMC.2018.0000534  4  -  24 
 Interessado:   Maria Apparecida   Pereira 
 Requerente: Gerson Santos Pereira
Cartográfico: 3423.14.34.0215.0101  4 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2018,  relativo ao imóvel codifi cado sob os 
nº  3423.14.34.0215.0101  4 , tendo em vista que o crédito tributário está corretamente 
constituído, visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 1.195,2180 
UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 217, foi apurado em conformidade com a 
Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo cri-
térios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços cor-
rentes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características 
das respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos 
comunitários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e 
ocupação do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal 
e pelos mapas georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme 
artigo2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado: PMC.2018.0000  5343-43 
 Interessado:   Maria Apparecida Pereira 
 Requerente: Gerson Santos Pereira 
 Cartográfico:   3423.14.34.0215.01011 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2018,  relativo ao imóvel codifi cado sob os 
nº  3423.14.34.0215.01011 , tendo em vista que o crédito tributário está corretamente 
constituído, visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 1.195,2180 
UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 217, foi apurado em conformidade com a 
Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo cri-
térios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços cor-
rentes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características 
das respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos 
comunitários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e 
ocupação do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal 
e pelos mapas georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme 
artigo2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolado:PMC.2018.00005097-48 
 Interessado:ANDRÉ MELLO GONÇALVES PEREIRA 
 Requerente: BRUNO MARTINS LUCAS 
 Código Cartográfico: 3232.14.85.0442.01001 / 3264.24.50.0580.00000 
 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo 4º, combinado com os 
artigos68 a 70, todos da Lei Municipal nº 13.104/2007, certifico a  renúncia ao direito 
de recorrer, na esfera administrativa, e desistência do requerimento apresentado , 
quanto ao pedido de revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de 2018 
(Emissão Geral 01/2018), para os imóveis cadastrados sob os códigos cartográfi cos  nº  
3232.14.85.0442.01001 e n° 3264.24.50.0580.00000,  com fundamento no artigo 84 
da Lei Municipal nº 13.104/2007, tendo em vista a propositura pelo sujeito passivo 
deação judicial, processo 1003701-71.2018.8.26.0114, perante a1ª Vara da Fazenda 
Pública de Campinas, relativa ao mesmo objeto do requerimento administrativo.
 Deixo de recorrer  à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente de-
cisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo74 
da Lei Municipal n° 13.104/2007, alterado pela Lei Municipal n° 13.636/2009.

 P  rotocolado:PMC.2018.00004289-18 
 Interessado: ROSEMARY ASSIS 
 Código Cartográfico: 3423.23.24.0455.01001 
 Assunto: Impugnação do lançamento do IPTU - exercício 2018 
Com base na manifestação do setor competente, nos elementos e documentos cons-
tantes do presente processo e atendendo as disposições dos artigos3º e4º combinados 
com os artigos 66, 68 a 7e 82da Lei nº 13.104/07,  INDEFIRO  o pedido de revisão 
do lançamento do IPTU referente exercício 2018para o imóvel cadastrado sob código 
cartográfi co nº  3423.23.24.0455.01001 , tendo em vista que o lançamento foi correta-
mente constituído com base nos dados do imóvel constantes do Cadastro Imobiliário, 
portanto, o valor venal e o valor do tributo foram apurados em conformidade com 

o disposto na Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, bem como o valor venal 
do terreno está de acordo com aPlanta Genérica de Valores do Metro Quadrado do 
Terreno do Município, instituída pela Lei 15.499/2017, no entanto, em decorrência 
da apuração,no curso da instrução do processo, de aumento da área construída no 
imóvel, o lançamento deve ser objeto de revisão, assim,  de  termino   a revisão de ofí-
cio  dos lançamentos do o IPTU e da Taxa de Lixo para referido imóvel em relação 
aos exercícios de 2015 a 2020, desde que no momento da alteração os mesmos este-
jam dentro do quinquênio legal estipulado pelo artigo 173 da Lei Federal 5.172/1966 
(CTN), alterando-se para os exercícios de 2015 a 2017, a área construída de 177,00m² 
para  195,80m² , o ano-base depreciação de 1969 para  1973  e a categoria construtiva/
padrão de NRH 4 para  NRH 5  e para os exercícios a partir de  2018, alterando-se a área 
construída de 177,00m² para  195,80m² , o ano-base depreciação de 1969 para  1973  e 
a categoria construtiva/padrão de NRH 4 para  NRH 6  de acordo com Parecer Fiscal 
elaborado em 19/08/2020, anexo ao documento SEI nº 2796672, consubstanciado nos 
artigos 3º; artigo 17; 18-E e 23 da Lei 11.111/2001, Lei 6.355/90 e alterações e nos De-
cretos 16.274/2008,17.734/2012,19.360/2016 e 19.723/2017, notadamente no artigo 
42, parágrafo 2º, inciso II e tabela M do anexo 3, naquilo em que couberem.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo 55 da Lei Municipal nº 
13.104/2007.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários,  tendo em vista que a decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade de recurso ofi cial previsto no artigo 74 da Lei 
13.104/2007, alterado pela Lei 13.636/2009.

 Protocolado PMC.2018.00004087-12
Interessado: Gilberto Junior Jacob
Código Cartográfico: 3452.61.48.0244.00000
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU e Taxa de Lixo - Exercício 2018 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 3 e 4° combinado com os artigos66, 68 
a70 e 82, todos da Lei Municipal n° 13.104/07,  DEFIRO  o pedido de revisão dos 
lançamentos do IPTU e Taxa de Lixo referente exercício 2018 para o imóvel cadas-
trado sob código cartográfi co nº  3452.61.48.0244.00000 , cancelando-o e reemitindo-
-o, alterando-se os dados cadastrais de territorial para predial, com área construída 
de 214,51 m² , categoria/padrão de construção: RH-5 ,ano-base de depreciação  2015 , 
nos termos do Parecer Fiscal, documento 2768020. Determino de ofício  a revisão dos 
lançamentos do IPTU e da Taxa de Lixo dos exercícios de  2016 e 2017 , alterando-
-se de territorial para predial, com área construída de 214,51 m² , categoria/padrão de 
construção:  RH-4  e ano-base de depreciação  2015 ,e para os exercícios de  2019 e 
2020 , alterando-se nos mesmos termos estabelecidos acima para o exercício de 2018, 
com fundamento na Lei 11.111/2001 e alterações, Lei 6.355/90 e alterações, e De-
cretos nº 16.274/2008, 17.734/2012, 19.360/2016 e 19.723/2017, naquilo em que 
couberem,desde que, no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-
-DRI/SMF, ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam 
os artigos145, III, 149, VIII e parágrafo único, combinados com o artigo173, I, do 
CTN, consubstanciado nas disposições do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, 
alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/2005 en° 13.209/2007, e Lei Complementar 
n° 181/2017.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo55 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 de recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 
74 da Lei Municipal nº 13.104/2007 alterada pela Lei nº 13.636/2009.

 Protocolado: PMC.2018.00003  943-12 
 Interessado:   Luiz Claudio Factor 
 Requerente: Ricardo Factor 
 Cartográfico: 3  423.23.24.0450.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do arti-
go68, combinado com o artigo4º, e dos artigos15, 33, 69, e 70 da Lei nº 13.104/07,  
certifico a desistência do pedido de revisão do   lançamento do IPTU e da Taxa de 
Coleta e Remoção de Lixo correspondente ao exercício de 2018  ,  relativo ao imóvel 
identifi cado pelo cartográfi co nº 3  423.23.24.0450.01001  ,  em face do recolhimento dos 
créditos tributários contestados, consubstanciado nas disposições do artigo 15, §2º da 
Lei Municipal nº 13.104/07.

 Protocolo nº: PMC.2018.0000393  0-06 
 Interessado:   Renato Macedo Hinz 
 Cartográfico:   3262.54.15.1047.00000 (atual 3262.54.15.1047.01001) 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU dos exercícios de 2018 a 2020,  relativo ao imóvel codifi -
cado sob os nº  3262.54.15.1047.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 
333,1700 UFIC/m², atribuído para a Região Fiscal nº 112, foi apurado em conformi-
dade com a Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, 
segundo critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos 
preços correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às ca-
racterísticas das respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos 
equipamentos comunitários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais 
para uso e ocupação do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região 
Fiscal e pelos mapas georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, confor-
me art. 2º e Anexos I e II da Lei 15.499/17.
 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2018.00003386-76
Interessado: Rubem Alves dos Santos 
 Cartográfico:  3223.64.05.0221.00000 
 Assunto:  Revisão de IPTU - Exercício 2018 (emissão geral) 
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Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro   o pedido de revisão  
do lançamento de  IPTU  do  exercício de 2018, relativo ao imóvel codifi cado sob o 
cartográfi co nº  3223.64.05.0221.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprova-
da pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 do Código Tributário 
Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 121,2112 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 17, foi apurado em conformidade com a Planta 
Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios téc-
nicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das 
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respec-
tivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comuni-
tários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação 
do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos 
I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito em comprovar que 
o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do artigo 16-A da Lei 
Municipal 11.111/01.
Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em vista que a presente 
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 
da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

 Protocolo nº: PMC.2018.0000  3193-70 
 Interessado:   Julia Seraphim Abrahão 
 Cartográfico:   3423.31.58.0248.00000 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente, e atendendo às disposições do art. 
68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 15, 33, 69, e 70 da Lei nº 13.104/07,  certifico 
a desistência do pedido de revisão do   lançamento do IPTU e da Taxa de Coleta 
e Remoção de Lixo correspondente ao exercício de 2018  ,  relativo ao imóvel iden-
tifi cado pelo cartográfi co nº  3423.31.58.0248.00000  ,  em face do recolhimento dos 
créditos tributários contestados, consubstanciado nas disposições do artigo 15,§2º da 
Lei Municipal nº 13.104/07.

 Protocolado  :    PMC.201    8    .000    0    1500    -    14  
 Interessado:   Gisberto Tozzo 
 Código Cartográfico:   3  451.54.97.0229.01001 
 Assunto: Revisão do lançamento do IPTU exercício   2018 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 4º e 68 a 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/2007,  in   defiro o pedido de     revisão     de lançamento tributário 
de IPTU relativo ao     exercício     de     2018,   para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co de 
nº  3  451.54.97.0229.01001  ,  tendo em vista que a área de 100 m², lançada como NRV-1 
e identifi cada como sótão sobre o mezanino foi objeto de aumento de área por parte 
do proprietário, apesar de não constar na planta aprovada, conforme já analisado no 
protocolo de revisão nº 16/10/26586, com publicação no Diário Ofi cial do Município 
em 02/03/2020, que indeferiu idêntico pedido.
  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 art. 74 
da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/09.

 Protocolado: PMC.2018.00001439-13
Interessado: MÁRCIA FERNANDA HERGERT PEREIRA WERNER
Código Cartográfico: 3341.64.82.0213.01001 
 Assunto: Impugnação do lançamento do IPTU exercício 2018 
Com base na manifestação do setor competente, nos elementos e documentos cons-
tantes do presente processo e atendendo as disposições dos artigos 3º e 4º combinados 
com os artigos 66, 68 a 70 e 82 da Lei nº 13.104/07,  indefiro  o pedido de revisão do 
lançamento do IPTU exercício 2018, para o imóvel cadastrado no código cartográfi co 
sob nº  3341.64.82.0213.01001 , tendo em vista que ao contrário do alegado pelo reque-
rente a impugnação de exercícios anteriores não impedem o lançamento em exercícios 
posteriores, sendo cada lançamento independente; que o tributo é calculado sobre o 
valor venal e este para imóveis prediais é resultante da soma do valor venal do terreno 
e da construção, e não apenas pelo valor venal do terreno como pretendido. Deixo de 
manifestar quanto a matéria constitucional suscitada, com fundamento no disposto no 
artigo 88 da Lei 13.104/2007 e alterações, o qual determina que não será apreciada 
matéria constitucional em instância administrativa.  Determino de ofício  a revisão do 
lançamento do IPTU, a partir do exercício 2018, alterando-se o lançamento de cinco 
unidades avaliatórias para uma única unidade, com área construída total de  323,33m² , 
categoria e padrão construtivos: NRH 5 e ano-base depreciação:  2006, nos termos do 
Parecer Fiscal de 17/08/2020, consubstanciado nos termos dos artigos 11, 18-E, 18-I, 
20 e 23 da Lei 11.111/2001 e artigo 52 com Tabela I, anexo 2 do Decreto 19.723/2001.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujei-
to passivo, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001, e alterações. 
Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamen-
tos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo 55 da Lei Municipal nº 
13.104/2007.

 Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a decisão 
não se enquadra na obrigatoriedade de recurso ofi cial previsto no artigo 74 da Lei 
13.104/2007, alterado pela Lei 13.636/2009.
 

 24 de agosto de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
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  Protocolado: PMC.2020.00009075-81 
 Interessado: JMC Engenharia Ltda. 
 Código Cartográfico: 3322.41.71.0001.00000 
 Assunto: Impugnação do lançamento do IPTU exercício 2020 
E com base na manifestação da Área competente e demais elementos acostados 
aos autos e atendendo as disposições dos artigos 4º, 68 a 70, da Lei Municipal n° 
13.104/07,  INDEFIRO  o pedido de impugnação do lançamento de IPTU relativo ao 
exercício de 2020, para o imóvel de código cartográfi co nº  3322.41.71.0001.00000 , 
tendo em vista que a interessada não comprovou a destinação rural do imóvel, com 
cunho econômico, nos termos do artigo 2º B, da Lei Municipal nº 11.111/2001(acres-
cido pela Lei Complementar nº 181, de 11/10/2017) combinado com o Artigo 15 do 
Decreto-Lei Federal 57/1966 e Instrução Normativa SMF nº 07/2017,mesmo tendo 

sido notifi cada por meio de publicação no DOM de 19/06/20, em fl . 16 (doc.2595615), 
como também por meio de e-mail (doc. 2744508), a apresentar vários documentos que 
comprovassem a efetiva exploração agropecuária do imóvel, mas nenhum documento 
foi apresentado no prazo consignado na notifi cação e ainda,foi comprovada a presença 
dos requisitos mínimos exigidos pelo artigo 32 da Lei 5.172/66 - CTN por meio do 
protocolado nº 2016/10/34588 , conforme cópias anexadas neste processo (2621303), 
para que o imóvel seja tributado pelo IPTU.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários  tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade 
do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela 
Lei 13.636/09.

 Protocolado: PMC.2020.00008242-94 
 Interessado: DIFERENCIAL HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA 
 Códigos Cartográficos: 3432.41.09.0001.00000 e 3432.41.08.0001.00000 
 Assunto:Revisão do lançamento do IPTU - Exercício 2020 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo aos preceitos dos artigos 4º combinado com os artigos 68, 69, 
70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007, defiro parcialmente o pedido de revi-
são dos lançamentos do IPTU, dos imóveis cadastrados pelos cartográficos 
3432.41.09.0001.00000 e 3432.41.08.0001.00000, para o exercício de 2020 , nos se-
guintes termos: a) defiro o pedido para reconhecer a não incidência do IPTU  e con-
sequente retifi cação cadastral para que seja realizado o destaque das áreas objeto de 
ocupação pela EMDEC para implantação das obras do BRT, quais sejm: 342,92m²para 
a Gleba D (3432.41.09.0001.00000), fi cando um remanescente de 7.773,25m² 
e1.873,70m²,para Gleba F (3432.41.08.0001.00000), fi cando um remanescente de 
4.262,21m² e b) indefiro o pedido de revisão do valor do metro quadrado de terre-
no , posto que o valor do metro quadrado do terreno atribuído ao imóvel está de acordo 
com a Lei Municipal nº 15.499/2017, que aprovou a atual planta genérica de valores 
do Município c/c Lei Municipal nº 11.111/2001. Com fulcro na manifestação do setor 
competente e demais elementos acostados aos autos e atendendo aos preceitos dos ar-
tigos 3º combinado com os artigos 66, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007, de 
ofício, reconheço a não incidência do IPTU, dos imóveis cadastrados pelos car-
tográficos 3432.41.09.0001.00000 e 3432.41.08.0001.00000, a partir do exercício 
de 2019 , nos mesmos moldes estabelecidos no item "a" acima citado, cancelando-se 
e reemitindo-se os lançamentos com o respectivo destaque, tendo em vista que a EM-
DEC encontra-se na posse de parte da área dos imóveis, desde outubro de 2018.  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 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

 Protocolado: PMC.2020.00001644-21 
 Interessado: GIOVANA MARIOTO MARDEGAM 
 Código Cartográfico: 3443.53.08.0691.10013 
 Assunto:  Revisão de Tributo Imobiliário - IPTU de 2020 e pedido de isenção - 
Habitação Popular  
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 3º e4º combinados com os artigos 66, 
68 a70 e 82 da Lei Municipal n° 13.104/07,    indefiro   o pedido de revisão/isenção 
do IPTU   relativamente ao exercício de 2020 ,   para o imóvel de código cartográfi co 
   3443.53.08.0691.10013 ,   haja vista que o impugnante não faz jus a alegada isenção do 
IPTU para Habitação Popular que embasa a presente impugnação, posto que o valor 
venal atribuído ao imóvel e o valor do m² do terreno são superiores ao limite estabele-
cido pelo artigo4º, III, alínea a, item 1 da Lei Municipal nº. 11.111/2001. 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matricula nº 128.849-0 - Diretor(a) de Departamento DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
  

  Protocolado:   FUMEC.2020.00001201-31 
 Interessado:   FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA-
-FUMEC 
 Código Cartográfico: 3441.63.19.0455.01001 
 Assunto:   Isenção de tributos imobiliários 
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-
mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos do artigo66 combinado com 
os artigos3º, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº. 13.104/2007, DEFIRO  o pedido de 
 isenção do IPTU e Taxa de Lixo  para o imóvel cadastrado sob o código cartográfi co 
nº 3441.63.19.0455.01001 , a partir do exercício de 2021, tendo em vista que o referi-
do imóvel foi incorporado ao patrimônio do interessado, conforme escritura pública 
de desapropriação amigável lavrada em 31/01/2020, registrada no R.08 da matrícula 
170.461 do 3º CRI de Campinas, em 26/02/2020, com fundamento no artigo 13 da 
Lei Complementar nº 188, de 27/12/2017.  Deixo de recorrer à Junta de Recursos 
Tributários , tendo em vista que a decisão não se enquadra na obrigatoriedade de 
recurso ofi cial prevista no artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/2007, alterada pela 
Lei 13.636/2009.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

 AFTM - Matricula nº 128.849-0 - Diretor(a) de Departamento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 Processo: PMC.2019.00039851-33
Interessado: MARIA DA CONCEICAO INACIO
Código Cartográfi co: 3414.34.02.0001.01057

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, I, da Lei Municipal 
nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEIXO DE CONHECER O PE-
DIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, nos termos do art. 
13 e art. 63, parágrafo 2° da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, 
pois mesmo regularmente notifi cado nos termos do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, 
inciso II e art. 63, parágrafo 1°, todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações 
posteriores, o(a) Interessado(a) deixou de apresentar a documentação solicitada, assim 
como não justifi cou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.

Fica o requerente notifi cado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não 
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamen-
tos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo 
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
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Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente deci-
são não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da 
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2019.00037959-46
Interessado: MARLENE INES LIZZI CECCO MATELLI
Código Cartográfi co: 3432.21.03.0069.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2020 e subse-
quentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor de 
416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Mu-
nicipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o 
recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A pre-
sente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2020.00037724-14
Interessado: LEVI SIQUEIRA
Código Cartográfi co: 3461.22.61.0079.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, INDEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA para 2021, haja vista 
o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a concessão da 
isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que o (a) Interessado (a) recebeu rendimen-
tos acima do limite estabelecido pelo art. 4°, I, 'b', da Lei Municipal n° 11.111/2001, 
modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2020.00037550-72
Interessado: VERA LUCIA MERIS PEREIRA
Código Cartográfi co: 3442.24.22.0001.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei 
Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 
3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEFIRO O PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2021 e subse-
quentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor de 
416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Mu-
nicipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o 
recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A pre-
sente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2020.00037793-38
Interessado: PAULO ROBERTO BARRIOS
Código Cartográfi co: 3263.31.07.0343.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, INDEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA para 2021, haja vista 
o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a concessão da 
isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que a cônjuge do Interessado tem partici-
pação em Pessoa Jurídica, contrariando o disposto no art. 4°, §6º, da Lei Municipal n° 
11.111/2001, modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são 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, 24 de agosto de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2020.00037685-65
Interessado: DIRCE POLEZEL RAPUCCI
Código Cartográfi co: 3441.52.51.0353.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, INDEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA para 2021, haja vista 
o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a concessão da 
isenção pleiteada, em especial, constar no patrimônio do(a) Interessado(a) outro bem 
imóvel além daquele objeto do pedido de isenção, contrariando o disposto no art. 4°, I, 
'a', da Lei Municipal n° 11.111/2001, modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são 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, 24 de agosto de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 Protocolo: PMC.2020.00037830-17
Interessado: ANTONIA BONZANINI
Código Cartográfi co: 3423.41.33.0001.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Norma-
tiva n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO PARA AMPARO SOCIAL AO IDOSO, para os exercícios de 2021 e 2022, 
sendo necessário o pedido de renovação em época própria se mantido os requisitos 
legais. A isenção concedida limita-se ao valor de 416,0000 UFIC´s, acrescido do rea-
juste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei Municipal n° 11.111/2001, introduzido 
pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo o recolhimento do valor da diferença, 
caso houver, por parte do(a) Interessado(a). A presente decisão não se aplica às taxas 
imobiliárias porventura incidentes sobre o imóvel.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 Processo: PMC.2020.00037792-57
Interessado: WILSON ROBERTO HEIN
Código Cartográfi co: 3412.43.58.0434.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, INDEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA para 2021, haja vista 
o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a concessão 
da isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que o (a) Interessado (a) tem participa-
ção em Pessoa Jurídica, contrariando o disposto no art. 4°, §6º, da Lei Municipal n° 
11.111/2001, modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são 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, 24 de agosto de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

  
 Processo: PMC.2020.00033797-47
Interessado: Irma Trevisan Carauna
Código Cartográfi co: 3433.51.52.0664.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, INDEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA para 2021, haja vista 
o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a concessão 
da isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que o (a) Interessado (a) tem participa-
ção em Pessoa Jurídica, contrariando o disposto no art. 4°, §6º, da Lei Municipal n° 
11.111/2001, modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são 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, 24 de agosto de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - 

ERRATA   
 Protocolo: PMC.2019.00040418-13
Interessado: ANÍSIO ALVES DOS SANTOS
Código Cartográfi co: 3412.53.84.0028.01001

Consubstanciado nas disposições do artigo 87 da Lei nº 13.104/07 e verifi cando-se o 
erro no código cartográfi co constante da decisão publicada no D.O.M. em 25/03/2020, 
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retifi co a referida decisão nos seguintes termos:

ERRATA

ONDE LÊ-SE: "Código Cartográfi co: 3452.53.84.0028.01001 "

LEIA-SE: "Código Cartográfi co: 3412.53.84.0028.01001"
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO   

 Processo: PMC.2020.00031485-16
Interessado: LUCIANO LOPES PIMENTA
Código Cartográfi co: 3414.44.97.0353.12015

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Mu-
nicipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da 
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da 
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normati-
va n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, INDEFIRO O PEDIDO DE 
ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA para 2021, haja vista 
o(a) requerente não atender os requisitos descritos no rol taxativo para a concessão 
da isenção pleiteada, em especial, verifi ca-se que o (a) Interessado (a) tem participa-
ção em Pessoa Jurídica, contrariando o disposto no art. 4°, §6º, da Lei Municipal n° 
11.111/2001, modifi cado pela Lei Complementar n° 181/2017.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente deci-
são 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, 24 de agosto de 2020 
 RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS 

 Coordenador de Atendimento DRI 
  

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 
 RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolado SEI:PMC.2020.00033703-67
Interessada:SANTA QUILONIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 
LTDA.  - CNPJ:10.616.252/0001-01 
 Assunto: ITBI - Pedido de Reconhecimento da não incidência em conferência de 
bem imóvel decorrente de Incorporação de empresa 
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições artigo 66, 
combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  DEFI-
RO  o pedido de reconhecimento da não incidência do ITBI, bens imóveis cadastrados 
sob os cartográfi cos 3443.53.08.1108.03019 (mat.nº 203.938), 3443.53.08.1108.08004 
(mat. 204.023), 3443.53.08.1108.06010 (mat. 203.989), 3443.53.08.0691.12010 (mat. 
207.543), 3443.53.08.1108.06011 (mat. 203.990), 3443.53.08.0478.01012 (matr. 
206.667) e 3443.53.08.1108.04002 (mat. 203.941), todas do 3º CRI de Campinas, 
tendo em vista que se trata de  incorporação total  do patrimônio da pessoa jurídica 
da sociedade denominada  SÃO MARCELINO EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS LTDA., CNPJ nº  10.418.453.0001-96, pela pessoa jurídica denominada  
SANTA QUILONIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA , CNPJ 
nº 10.616.252/0001-01, conforme Instrumento Particular de Alteração e Consolida-
ção do Contrato Social, datado de 30/09/2019 e registrada na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo em  22/11/2019 , fl s. 01 a 03 do documento 2700911, protocolo 
de justifi cação fl s. 04 e 05 do documento 2700911; e Rerratifi cação do Protocolo de 
Justifi cação fl s. 06 e 07 do documento 2700914, nos termos dos artigos 5º, inciso I, e 
6º, § 5º, da Lei Municipal nº 12.391/05, dispensando-se a análise da preponderância 
da sua atividade, prevista no caput do artigo 6º.

 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 Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

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

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

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
 
 Protocolo nº: PMC.2020.00007032-33 
 Interessado: Salomão Jacob Junior 
 Código Cartográfico:  3262.52.46.0945.00000 
 Assunto:  Revisão de IPTU - Exercício 2020 (emissão geral) 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do 
presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 
4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07,  indefiro o pedido de revisão 
do lançamento de IPTU do exercício de 2020,  relativo ao imóvel codifi cado sob o 
cartográfi co nº  3262.52.46.0945.00000 , tendo em vista que o crédito tributário está 
corretamente constituído, em conformidade com a Planta Genérica de Valores aprova-
da pela Lei Municipal nº 15.499/2017 e das disposições da Lei Municipal nº 11.111/01 
(alterada pela LC 181/2017), combinado com os artigos 32 a 34 do Código Tributário 
Nacional.visto que o valor unitário do metro quadrado do terreno de 333,1700 UFIC/
m², atribuído para a Região Fiscal nº 112, foi apurado em conformidade com a Planta 
Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal nº 15.499/17, segundo critérios téc-
nicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos imóveis, aos preços correntes das 
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, às características das respec-
tivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comuni-
tários, às possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e ocupação 
do solo, sendo composta pela listagem de valores de cada Região Fiscal e pelos mapas 
georreferenciados com a delimitação de seus perímetros, conforme artigo2º e Anexos 
I e II da Lei 15.499/17, bem como o interessado não logrou êxito em comprovar que 
o imóvel esteja nas condições estabelecidas nos termos do § 2º do artigo 16-A da Lei 
Municipal 11.111/01.Deixo de recorrer à  Junta de Recursos Tributários  tendo em 
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de 
que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 
13.636/09.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 

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

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

MENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 
  Protocolado 2016/03/15626
Interessado: Miguel Quintana Filho
Código do imóvel: 3414.51.53.0064.00000
  Assunto: Isenção do IPTU para Obras Licenciadas em Andamento 
Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos 
autos e atendendo as disposições dos artigos 3°, 58, 66, 69, 70 e 82 da Lei Municipal 
n° 13.104/07,de ofício,  determino o cancelamento  do benefício de isenção de 50% 
do IPTU para Obras Licenciadas em andamento concedido ao imóvel cadastrado sob 
código cartográfi co nº  3414.51.53.0064.00000 ,  para os exercícios de 2017 e 2018,  
visto que a partir de imagens datadas do imóvel fi cou comprovado que a obra licencia-
da de acordo com Projeto Aprovado pelo Departamento de Uso e Ocupação do Solo, 
não foi fi nalizada durante o período de concessão do benefício, com base no artigo 4º, 
inciso XII da Lei Municipal nº 11.111/01 regulamentado pela Instrução Normativa 
DRI/SMF nº 001/2001. 
  

 Campinas, 21 de julho de 2020 
 PAULO RODRIGO PERUSSI SILVESTRE 
 AFTM - Matrícula nº 128.849-0 - Diretor do DRI/SMF 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - DRM 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CADASTRAIS EX OFFICIO- PC 12/2020. 

  Das pessoas estabelecidas no Município 

 Protocolo SEI de referência:PMC.2020.00032605-11 

 CONSIDERANDO  o disposto na Ordem de Serviço SMF nº 02, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre a alteração por tempo indeterminado na forma de atendimento do 
Porta Aberta Empresarial, sendo preferencialmente pelos  canais digitais ;
 CONSIDERANDO  as requisições de atendimento, referentes a  abertura, alteração e encerramento de inscrição municipal  efetuadas por meio canal eletrônico SIAC - Sis-
tema de Atendimento ao Contribuinte (https://issdigital.campinas.sp.gov.br/atendimento/);
O Coordenador da Coordenadoria Setorial do Cadastro Mobiliário do Departamento de Receitas Mobiliárias - DRM/SMF, no uso de suas atribuições legais, expede o presente 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 21, inciso V da Lei Municipal nº 13.104/2007, para notifi car os CONTRIBUINTES abaixo relacionados dos procedimentos 
cadastrais efetuados,ex offi  cio, por esta Coordenadoria, após os referidos registros de requerimentos cadastrais por meio digital (SIAC), sendo possível a obtenção dos referidos 
comprovantes no seguinte endereço eletrônico:http://situacao.campinas.sp.gov.br.
Eventual alteração dos dados da inscrição municipal, durante a situação de emergência no Município de Campinas, declarada no Decreto Municipal nº 20.774/2020, poderá ser 
efetuada por meio do canal digital SIAC (https://issdigital.campinas.sp.gov.br/atendimento/; "Atendimento PAE/DRM - PROCEDIMENTOS CADASTRAIS")ou por meio de 
atendimento presencial, mediante agendamento prévio no Portal do Cidadão (https://cidadao.campinas.sp.gov.br/).

NOME CNPJ/CPF DIC_FORMULARIO TIPO DE ATENDIMENTO INSCRI-
ÇÃO

PROTOCOLO 
SIAC

3J99 PARTICIPAÇÕES LTDA 34.025.621/0001-41 10787/2020 ALTERAÇÃO 5682347 206983
A L P DE OLIVEIRA AUTOMAÇÃO 37.469.242/0001-39 11178/2020 ABERTURA 6092268 205929
A. MONTANEIRA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 37.663.675/0001-20 11151/2020 ABERTURA 6092047 206197
A.C.R. CARDOSO  29.633.372/0001-37 8770/2020 ALTERAÇÃO 4748999 206246
A.K DE SOUZA AVELINO TERAPEUTA OCUPACIONAL 37.504.223/0001-04 10035/2020 ABERTURA 6094031 206427
ACADEMIA EVOLUTION UNIDADE 2 EIRELI 37.663.268/0001-13 11132/2020 ABERTURA 6093469 206017
ADRIANA DOS SANTOS NOGUEIRA PAISAGISMO-ME 11.762.917/0001-40 26426/2019 ENCERRAMENTO 1743970 205540
ADRIANO DE OLIVEIRA MANOEL 067.058.696-07 101001/2020 ABERTURA 6089860 206481
AGC SISTEMAS TERMICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME 19.973.400/0001-01 11120/2020 ALTERAÇÃO 2968118 206288
AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA 55.962.369/0010-68 10209/2020 ALTERAÇÃO 4949463 205679
ALMG ADMINISTRADORA E BENS 51.919.488/0001-96 10848/2020 ALTERACAO 1488279 205496
AMARAL LUBRIFICANTES EIRELI 37.678.923/0001-07 11117/2020 ABERTURA 6093167 206003
AMILKER COLCHOES LTDA - ME 37.487.573/0001-00 9956/2020 ABERTURA 6092381 206282
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ANDRE HENRIQUE PEREIRA 40076451836 34.318.593/0001-50 11343/2020 ALTERAÇÃO 5587050 206991
ANDRE MACHADO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 35.543.015/0001-80 10838/2020 ABERTURA 6091563 205764
ANODTECH ANODIZACAO TECNICA E ELETROPOLIMENTO EM INOX LTDA 07.809.126/0002-31 8358/2020 ALTERAÇÃO 2446588 203977
ANTONIO EUCLIDES DA SILVA 37.564.353/0001-24 11239/2020 ABERTURA 6091946 205541
APOLO SOLUCOES PARA GERADORES LTDA - ME 29.798.718/0001-57 10468/2020 ALTERAÇÃO 4777913 205769
ARBA CANI & CAT MEDICINA VETERINARIA LTDA 37.413.170/0001-08 9746/2020 ABERTURA 6091580 205714
ARQUITECFILM PELICULAS LTDA 26.803.837/0001-62 10347/2020 ALTERAÇÃO 4208587 206258
ARTUR HENRIQUE GONCALVES - CAMPINAS 01.118.114/0001-01 11124/2020 ENCERRAMENTO 542814 206461
ASSOCIACAO BASILEIA 07.622.918/0001-11 9142/2020 ALTERAÇÃO 1367331 205927
AUTO POSTO OLHO VIVO LTDA 44.607.075/0001-00 10537/2020 ALTERACAO 9733 204551
AUXILIADORA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA 46.006.037/0001-28 10676/2020 ALTERAÇÃO 1374443 206278
AVP PARTICIPACOES S/A 37.43 8.993/0001-98 10579/2020 ABERTURA 6092454 205756
BAR E MERCEARIA VIRADOURO LTDA ME 54.855.929/0001-21 10480/2020 ENCERRAMENTO 1512099 206291
BARBUTI & FERREIRA LTDA 30.076.688/0001-54 9440/2020 ALTERAÇÃO 4857321 205705
BARROS E LUPATELLI SERVIÇOS LTDA 20.813.478/0001-48 10643/2020 ALTERAÇÃO 3136701 205732
BASSO & PILON LTDA ME 08.312.094/0001-46 10498/2020 ENCERRAMENTO 1194364 205500
BEM COMUM CONSUMO COLABORATIVO LTDA 28.109.159/0001-68 8197/2020 ENCERRAMENTO 5569311 205940
BENECATTO CO MÉRCIO E SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA 08.94 8.444/0001-65 8954/2020 ALTERAÇÃO 1264680 205964
BRASKOL INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME 23.106.202/0001-18 10589/2020 ALTERACAO 3467040 206192
BRSOL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI -EPP 34.035.966/0001-86 11319/2020 ALTERAÇÃO 5534763 206485
BRUNO DIAS PACHECO 326.642.348-89 101287/2020 ABERTURA 6094368 206834
BUFFET HULLABALOO LTDA 37.577.317/0001-03 10555/2020 ABERTURA 6092330 205937
BUSCA PLANTOES SISTEMA DE GESTAO MEDICA EIRELI 37.502.674/0001-02 10061/2020 ABERTURA 6090907 203980
C C APOIO E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI 34.121.661/0001-97 10675/2020 ALTERACAO 5558581 205999
C R DELDOTTI REPRESENTACOES LTDA 32.836.764/0001-08 10852/2020 ALTERACAO 5328004 206439
C.E.C SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 20.461.815/0001-85 11163/2020 ALTERAÇÃO 3811271 206189
CAMBUCA ALIMENTOS LTDA 24.829.841/0001-74 10168/2020 ENCERRAMENTO 3961222 206028
CAMP FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 37.355.996/0001-68 9820/2020 ABERTURA 6089690 205673
CAMP QUIMICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 34.546.120.0001.00 10782/2020 ALTERAÇÃO 5663830 205361
CFC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 37.623.225/0001-04 10680/2020 ABERTURA 6093060 205996
CFO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 08.107.809/0001-29 10578/2020 ALTERACAO 1175173 205953
CHALES & PROHENZA SERVICOS MEDICOS LTDA 37.665.168/0001-26 10939/2020 ABERTURA 6091776 205983
CLB - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 37.663.115/0001-76 11008/2020 ABERTURA 6092292 205933
CLINICA ABREU DE ORTOPEDIA E MEDICINA ESPORTIVA LTDA 18.688.608/0001-16 7685/2020 ALTERACAO 2764792 205744
CLINICA DA CIDADE FRANCHISING LTDA 29.159.485/0001-42 10815/2020 ALTERAÇÃO 4689593 206272
CLINICA MEDICA MULTIDISCIPLINAR PHEBOFLUX EIRELI 28.519.013/0001-90 10916/2020 ALTERAÇÃO 4546075 206248
COLETIVO CASA I 37.176.639/0001-32 11167/2020 ABERTURA 6093701 205982
COMERCIO DE ALIMENTOS CAMPINAS POMPEIA LTDA 37.568.178/0001-43 10992/2020 ABERTURA 6093744 206006
CONCEPT NOVA CAMPINAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 36.463.621/0001-59 101899/2020 ABERTURA 6091890 206513
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE DOM PEDRO I 37.567.953/0001-46 10621/2020 ABERTURA 6093825 206262
CONTERRE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 37.063.058/0001-94 9572/2020 ABERTURA 6093671 206235
CONTIPEL SERVICOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 02.200.357/0001-49 11505/2020 ALTERAÇÃO 1275470 203992
CPTEL COMERCIO E SERVICOS EM TELEFONIA LTDA - ME 09.244.226/0001-02 9794/2020 ABERTURA 6094805 204033
CRUZ DE MALTA MÓVEIS PARA ALOJAMENTOS LTDA 36.650.723/0001-83 11603/2020 ALTERAÇÃO 6083986 206974
CUB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 37.642.465/0001-56 11015/2020 ABERTURA 6092870 206232
D & F BROKER - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 11.773.444/0001-86 9293/2020 ALTERAÇÃO 1753754 205962
D. RENNÓ CALÇADOS EIRELI - ME 07.922.502/0001-19 11704/2020 ALTERAÇÃO 5390559 207323
DALMAU CONSULTORIA LTDA 22.874.653/0001-32 10986/2020 ALTERAÇÃO 3437752 206037
DANILO TERAZZI PEREIRA DOS SANTOS 28.289.567/0001-49 11054/2020 ALTERAÇÃO 6073255 206261
DANSA FOMENTO COMERCIAL LTDA 22.716.736/0001-01 10309/2020 ALTERAÇÃO 3413926 205709
DAVI MIRANDA 69789452853 18.327.375/0001-26 10753/2020 ENCERRAMENTO 2702908 205763
DAVID CARLOS LINGERFELT FILHO 32.761.684/0001-30 10376/2020 ALTERAÇÃO 5309824 205939
DEBORA CRISTINA GASPARONI RODRIGUES LUCA 08.829.373/0001-81 11330/2020 ALTERACAO 1430653 206441
DESPACHANTE VERA CRUZ LTDA 54.130.133/0001-01 10195/2020 ENCERRAMENTO 19887 206260
DESTAQUE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PREDIAIS LTDA -ME 36.759.159/0001-31 11191/2020 ALTERAÇÃO 5978599 206222
DF VIAGENS E TURISMO LTDA 19.218.678/0001-73 10859/2020 ENCERRAMENTO 2851601 205958
DRONNE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 11.241.561/0001-07 10029/2020 ALTERAÇÃO 1693344 203997
DT INTERMEDIACAO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI 37.501.361/0001-21 9930/2020 ABERTURA 6091253 203982
EDVALDO AURELIO SALVADOR 280.091.118-21 102.043/2020 ABERTURA 6094260 206742
EE2 PROPAGANDA LTDA 08.636.985/0001.58 10219/2020 ALTERAÇÃO 1221299 204522
ELEMAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI 03.063.220/0001-52 10411/2020 ENCERRAMENTO 575186 202905
ELETROCLIMA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA 06.979.692/0001-48 10162/2020 ALTERACAO 1059610 205950
ELETROFIT - PROJETOS E SERVICOS LTDA 00.329.093/0001-00 10293/2020 ALTERAÇÃO 319716 206249
ELIAS ANTONIO ARRUDA 36.954.817/0001-46 8955/2020 ABERTURA 6091997 205669
ELIAS DE NAPOLIS & CIA LTDA 07.668.149/0001-92 7540/2020 ALTERAÇÃO 1155318 203979
ENIO JOSE MALUF 553.242.158-72 103629/2020 ABERTURA 6094104 206804
EVANDRO TAKASHI SAITO 223.524.378-90 102032/2020 ABERTURA 6089429 206435
EXCELLENCE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 22.021.040/0001-52 11305/2020 ALTERAÇÃO 3297594 206463
F2 – NET SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ELETRÔNICOS EIRELI - ME 07.787.943/0001-55 8856/2020 ENCERRAMENTO 1146700 206299
F2 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DIGITAIS LTDA 12.351.184/0001-13 11119/2020 ALTERAÇÃO 2170884 206495
FERREIRA COSTA LAVANDERIA LTDA 08.086.055/0001-78 11193/2020 ALTERAÇÃO 1183176 205992
FILHOS DA POBREZA DO SANTISSIMO SACRAMENTO - FPSS 18.043.864/0008-22 10824/2020 ALTERAÇÃO 5275261 204736
FL PIERI NEVES ENGENHARIA - ME 21.075.666/0001-89 6331/2020 ALTERAÇÃO 3131726 206237
FLORES TAQUARAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.876.900/0001-08 11511/2020 ENCERRAMENTO 2645610 206204
FORÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI 08.629.484/0001-44 11228/2020 ABERTURA 6093795 206185
FRUTICOLA AURORA LTDA 06.371.607/0001-64 10645/2020 ALTERAÇÃO 1366408 205942
FSML ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI 28.824.577/0001-37 10342/2020 ALTERAÇÃO 4651189 206219
G V DA SILVA COMERCIO DE MARMORES 23.048.683/0001-52 10239/2020 ALTERAÇÃO 3450694 201058
GENEBRA COMERCIO DE GAS LTDA 68.116.144/0001-41 8763/2020 ALTERAÇÃO 1507605 205175
GLC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 22.480.849/0001-42 10307/2020 ENCERRAMENTO 3359980 205502
GLOSS BOUTIQUE EIRELI 00.213.337/0001-87 10584/2020 ALTERAÇÃO 2945525 206210
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GMDG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 37.367.600/0001-00 11509/2020 ABERTURA 6093558 205749
GMK NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 59.015.172/0001-81 10250/2020 ALTERAÇAO 622877 206224
GO4ELECTRIC SOLUÇÕES PARA A MOBILIDADE ELETRICA LTDA ME 03.430.701/0001-59 10087/2020 ALTERAÇÃO 5222737 206250
GRACIANO DE SOUZA GERIBELLO ME 14.874.780/0001-03 10481/2020 ENCERRAMENTO 2094452 205985
GRAMARPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 74.376.427/0001-25 10586/2020 ALTERAÇÃO 753793 205987
GSM ADMINISTRACAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15.537.968/0001-29 11296/2020 ALTERAÇÃO 4198611 206470
GUPE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 07.469.150/0001-98 11092/2020 ALTERAÇÃO 1477587 205965
GUSTAVO CHINAGLIA DA COSTA SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37.662.593/0001-61 10905/2020 ABERTURA 6086039 205706
GUSTAVO PEGHIM EMPREITEIRA 37.655.862/0001-62 11005/2020 ABERTURA 6092080 205674
H PEDRO JUNIOR COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS 26.706.584/0001-09 11045/2020 ABERTURA 6094023 205761
HAND GESTAO COMPARTILHADA LTDA 12.457.132/0001-26 11828/2020 ALTERAÇÃO 4287770 206039
HENRIQUE GALDINO PINHEIRO - ME 30.002.443/0001-82 8623/2020 ALTERAÇÃO 4812956 206520
HF BRAN LASER E ESTETICA LTDA 37.427.813/0001-72 10627/2020 ABERTURA 6094090 204018
HOSPITAL VERA CRUZ S.A. 46.009.718/0004-892 5186/2020 ALTERAÇÃO 1535862 205510
HUMBERTO BARBOSA CARDOSO 16.970.100/0001-80 11802/2020 ALTERAÇÃO 6038700 207484
I C FORIGATTO 37.623.120/0001-55 10699/2020 ABERTURA 6093876 206187
IMPRESSOES CAMPINAS EIRELI 37.326.471/0001-02 9209/2020 ABERTURA 6094830 206217
INNOVATION TECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10.708.285/0001-73 11173/2020 ENCERRAMENTO 1609491 206484
INOVE ELETRONICA COMERCIO, SERVICOS DE EQUIP. E IND. DE TRANSF. LTDA - ME 15.623.346/0001-13 10946/2020 ALTERAÇÃO 2175517 206230
INVEST MAIS CONSORCIOS E CONSULTORIA LTDA 20.044.696.0001-65 10955/2020 ALTERAÇAO 2968282 205995
IPG FOTONICA DO BRASIL SND COMERCIO LTDA 31.819.639/0001-27 9337/2020 ALTERAÇÃO 5249694 203995
J. BIANCHINI TRANSPORTES LTDA ME 24.777.665/0001-74 10984/2020 ALTERAÇÃO 3930521 206273
J.O.AMORIM-COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA 35.026.821/0001-81 11043/2020 ALTERAÇÃO 5723450 205721
JAIME ROGERIO DIAS 068.019.408-80 101993/2020 ABERTURA 6094317 206808
JMGAAL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EM MANUTENCAO INDUSTRIAL E 
SEGURA 37.664.733/0001-30 10979/2020 ABERTURA 6094074 206429

JONAS RAFAEL IONTA RODRIGUES 24.528.148/0001-61 9136/2020 ALTERAÇÃO 3897826 205986
JP ATIVIDADES DE ENSINO EIRELI 37.568.287/0001-60 10378/2020 ABERTURA 6093582 205947
JUDA DECORACOES E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.662.669/0001-59 10909/2020 ABERTURA 6091571 205710
K F G DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LIMITADA 37.637.334/0001-80 10894/2020 ABERTURA 6091903 206195
KARDIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 37.298.966/0001-67 9903/2020 ABERTURA 6093868 206038
KROGER SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 23.058.637/0001-34 10805/2020 ALTERACAO 3703339 206206
KRONUS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME 33.973.565/0001-04 11666/2020 ALTERAÇÃO 5525080 205957
L FERREIRA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS ME 23.891.295/0001-39 10810/2020 ALTERACAO 3804712 205506
L.L DOS SANTOS REPRESENTAÇOES 37.488.115/0001-87 10685/2020 ABERTURA 6091423 205736
LAEDY RESTAURANTE LTDA 21.107.468/0001-50 11044/2020 ABERTURA 6093906 206296
LEONARDO ANDRADE NASCIMENTO 09.642.672/0001-75 10798/2020 ALTERAÇÃO 1488830 204376
LG BONON - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME 37.428.903/0001-88 8513/2020 ABERTURA 6093760 206015
LIMP+ SOLUÇÕES EM HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 31.609.228/0001-07 10044/2020 ALTERAÇÃO 5103541 206196
LIRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. 57.500.837/0001-17 10193/2020 ALTERAÇÃO 1372610 205772
LOURENTE ODONTOLOGIA LTDA 37.629.777/0001-20 11101/2020 ABERTURA 6093604 205976
LUNDI EFICIÊNCIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME 14.816.772/0001-00 10073/2020 ALTERAÇÃO 2092220 206279
M.J. GIRARDI COMERCIO DE CALÇADOS 24.714.764/0001-07 10404/2020 ENCERRAMENTO 3922235 206035
MACEDO OLIVEIRA & XAVIER DE CAMARGO LTDA 10.656.928/0001-82 10646/2020 ALTERAÇÃO 1600770 205746
MANOEL BONFIM BARBOSA DE SOUSA REFEICOES - ME 15.053.464/0001-33 9199/2020 ENCERRAMENTO 2491346 205759
MARAVISTA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 33.102.763/0001-00 10576/2020 ALTERAÇÃO 5374103 205703
MARCIA AIKO IZUMI 268.484.168-35 101938/2020 ALTERAÇÃO 3981363 206220
MARCIO RIBEIRO DA SILVA FILHO 44955223885 33.226.768/0001-37 9853/2020 ALTERAÇÃO 5399777 206221
MARCIO ROBERTO DE CAIRES 11.202.725/0001-89 8248/2020 ALTERAÇÃO 1679597 203991
MARINES DE SOUSA SILVA PLACIDO ME 25.028.012/0001-55 11399/2020 ENCERRAMENTO 4066456 206024
MARJU TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 30.475.596/0001-47 10084/2020 ALTERAÇÃO 4891260 204040
MATERIAL PARA CONSTRUCAO NOVO BOA VISTA LTDA 14.300.572/0001-09 9359/2020 ALTERAÇÃO 2001853 204023
MATIELLO MOVEIS E DECORACOES EIRELI 37.699.422/0001-07 11224/2020 ABERTURA 6094040 206509
MAURICIO E GRIPPI - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 33.673.834/0001-17 9640/2020 ENCERRAMENTO 5471699 206285
MCJ COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA 33.010.486/0001-06 11112/2020 ALTERAÇÃO 5347785 206476
MDT JUNIOR CONSULTORIA EIRELI 22.415.604/0001-31 10382/2020 ALTERAÇÃO 5893283 205948
MEDSURG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 30.941.395/0001-98 10976/2020 ALTERAÇÃO 5010675 205971
MEGA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 22.480.904/0001-02 11099/2020 ALTERAÇÃO 3366774 204757
MELHOR SISTEMAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA 10.371.922/0001-69 10088/2020 ALTERAÇAO 1548778 206229
MERAKI ENGENHARIA LTDA 37.514.025/0001-13 10201/2020 ABERTURA 6093523 205725
MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA 27.959.665/0001-83 10564/2020 ALTERACAO 4430530 206008
MHB TRANSPORTES LTDA 37.438.719/0001-19 9676/2020 ABERTURA 6092446 204013
MHJ PROMOTORA DE VENDAS EIRELI 36.433.307/0002-04 10921/2020 ABERTURA 6092780 206208
MHM SHOP - COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELAO EIRELI 37.240.340/0001-08 8521/2020 ABERTURA 6090206 205726
MOURA E CHAVES PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA 21.906.544/0001-97 11128/2020 ENCERRAMENTO 3273970 206223
MRW INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 18.732.029/0001-23 10858/2020 ALTERAÇÃO 4929870 205671
MUSSOLIN E SANTIAGO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 37.583.560/0001-26 10868/2020 ABERTURA 6091733 205981
NATHALIA DAMARIS BUSNARDO CANADAS - ME 10.755.704/0001-28 11713/2020 ENCERRAMENTO 1617648 206007
NATURAL BOX HORTIFRUTI E VERDURAS LTDA ME 37.591.808/0001-09 11254/2020 ABERTURA 6091873 205491
NEWROMA – GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 05.690.838/0002-59 10009/2020 ALTERAÇÃO 2627620 203996
NEWROMA – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 36.264.744/0001-60 10016/2020 ALTERAÇÃO 5915457 204000
NIGRO & NIGRO CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA ME (FILIAL) 10.673.823/0002-12 9423/2020 ALTERACAO 1910841 206202
NIGRO & NIGRO CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA ME (MATRIZ) 10.673.823/0001-31 9422/2020 ALTERACAO 1602659 205753
NLF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 19.991.362/0001-10 11350/2020 ALTERACAO 297150 206438
NOCADO DO BRASIL LTDA 01.765.151/0001-01 11176/2020 ALTERACAO 659193 206198
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 44.649.812/0192-38 101050/2020 ABERTURA 6094422 203131
NTCOMP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI 26.202.204/0001-07 7670/2020 ALTERAÇÃO 4104404 199115
ODS PARTICIPACOES LTDA 32.511.002/0001-31 10893/2020 ALTERACAO 5393981 205511
OLC ADMINISTRADORA LTDA EPP 14.702.581/0001-18 10684/2020 ALTERACAO 2089416 206012
ORIENTE CAPITAL EIRELI 34.850.749/0001-40 11531/2020 ALTERAÇÃO 5691494 207238
OURO ABSOLUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 32.197.558/0001-03 11125/2020 ALTERACAO 5205301 206021
OWN PATHS CONSULTORIA E GESTAO DE CARREIRAS LTDA 10.422.389/0001-17 8906/2020 ENCERRAMENTO 1557840 205944
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OXIGÊNIO BARÃO DE ITAPURA MODAS E PRESENTES LTDA 37.539.214/0001-40 10878/2020 ABERTURA 6094210 206749
PATRICORP CONSTRUTORA LTDA 10.401.173/0001-75 10194/2020 ABERTURA 6094015 205978
PH CAMP CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -ME 33.150.551/0001-90 11074/2020 ENCERRAMENTO 5418607 206214
PMARILIAP COMERCIO DE ARTIGOS PARA BEBE LTDA 37.264.596/0001-47 9246/2020 ABERTURA 6091520 205518
PMR INVESTIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA 37.578.074/0001-10 10817/2020 ABERTURA 6093612 206026
POLIMED CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES LTDA 37.651.209/0001-25 10801/2020 ABERTURA 6094783 205689
PP MEDICINA INTEGRADA LTDA - ME 37.568.523/0001-49 20270/2020 ABERTURA 6093175 206268
PREV CAMP ODONTOLOGIA LTDA 15.430.949/0001-07 10454/2020 ALTERAÇAO 2184354 206025
PRIME BUSINESS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI  26.381.851/0001-15 11021/2020 ALTERAÇÃO 4128982 206023
R. ALVES HOLDING LTDA 37.655.837/0001-89 11147/2020 ABERTURA 6092284 205932
RBW INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTO LTDA - EPP 37.695.829/0001-66 11325/2020 ABERTURA 6094201 206721
REC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 14.269.132/0001-28 9990/2020 ALTERAÇÃO 1995740 206294
REGALO CAFE, QUEIJO E SUCO LTDA ME 31.218.020/0001-67 10310/2020 ENCERRAMENTO 5047790 206259
REGINALDO DUARTE MENDONCA 08.016.474/0001-33 8016/2020 ENCERRAMENTO 1409220 206031
REINALDO DANTAS ALVES FUNILARIA ME 12.429.183/0001-44 10585/2020 ALTERAÇÃO 1809199 207002
RENATO MOREIRA 005.641.478-18 101773/2020 ABERTURA 6086810 206295
RESIDENCIAL IGOR BITTENCOURT SPE LTDA 36.182.184/0001-03 11247/2020 ALTERACAO 5902819 206293
RESTAURANTE VILLANI & PICONE LTDA ME 14.100.611/0001-16 11740/2020 ENCERRAMENTO 1980173 206287
RICARDO DONIZETI DE CASTRO CAMPINAS ME 01.079.434/0001-91 7211/2020 ENCERRAMENTO 1389319 206020
RICARDO MENICHELLI DE PINA 29.328.104/0001-01 8379/2020 ALTERAÇÃO 4697472 199137
RICCI COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 37.040.957/0001-71 7718/2020 ABERTURA 6092810 206218
RIGOBELLO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA 20.613.272/0001-74 948/2020 ABERTURA 6091687 200963
RODO VASKI LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 30.727.680/0001-00 10687/2020 ENCERRAMENTO 4938585 205928
ROGERIO CLARET LOPES 15.420.147/0001-08 9076/2020 ENCERRAMENTO 2148579 206245
ROLF HOLDING PARTICIPAÇÕES LIMITADA 32.770.373/0001-38 11735/2020 ALTERAÇÃO 5362792 207242
RONALDO ZUNIGA MUSSI 174.468.538-08 101973/2020 ABERTURA 6094333 206833
ROSALIA DE SANTANA SANTOS ROBERTO 32004793880 36.953.596/0001-91 11034/2020 ALTERAÇÃO 5996180 206283
ROSE HELENA BURGON 042.850.368-35 102017/2020 ABERTURA 6094058 206477
ROYAL CANIN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 62.527.619/0005-30 11934/2020 ALTERAÇÃO 1900609 202841
RPENNELLA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 37.443.576/0001-33 10242/2020 ABERTURA 6094716 204032
RPS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 31.800.674/0001-02 10240/2020 ABERTURA 6092322 206207
SDB ENGENHARIA LTDA 37.438.762/0001-84 9919/2020 ABERTURA 6091644 205676
SERRALHERIA AJN LTDA ME 13.498.992/0001-70 11070/2020 ENCERRAMENTO 1923331 205968
SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA 46.044.368/0010-43 8689/2020 ABERTURA 6092462 205935
SERVIÇO DE SAÚDE DR. CANDIDO FERREIRA 46.044.368/0026-00 8698/2020 ABERTURA 6094139 206512
SILVA E LIMA SERVICOS DE INVENTARIO DE ESTOQUE LTDA -ME 36.486.961/0001-03 10474/2020 ENCERRAMENTO 5946867 205997
SOCIEDADE DE MEDICINA E CIRURGIA DE CAMPINAS 46.075.677/0001-90 10408/2020 ALTERAÇÃO 1012070 206445
SOORO RENNER NUTRICAO S/A 04.208.296/0007-87 11299/2020 ABERTURA 6094813 206191
SPASSO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 61.778.411.0001-05 11202/2020 ALTERAÇÃO 1006410 206489
SPASSO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 61.778.411/0002-88 11205/2020 ALTERAÇÃO 1255843 206493
SPASSO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 61.778.411/0004-40 11206/2020 ALTERAÇÃO 756717 206503
SPECIALLE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 30.474.133/0001-60 3329/2020 ENCERRAMENTO 4916344 204948
SPECIALLE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 33.295.578/0001-71 9795/2020 ALTERAÇÃO 5394694 204564
STANCATI & BONATO LTDA - EPP 68.350.248/0001-16 10559/2020 ALTERAÇÃO 1133446 206705
T. B. LAB. INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME 32.235.539/0001-16 10577/2020 ALTERAÇÃO 5662753 206000
TATIANE DAMAS MORENO 37.529.887/0001-10 11439/2020 ABERTURA 6091920 205955
TATO SPORT BAGS LTDA - ME 05.412.451/0001-50 10365/2020 ALTERAÇÃO 1464574 205966
TCM PEDIATRIA E SERVICOS MEDICOS SS LTDA 37.703.100/0001-94 11183/2020 ABERTURA 6092977 206213
TIAGO JOSE PERES DE OLIVEIRA 30.224.206/0001-66 11302/2020 ALTERAÇÃO 4853458 206190
TIGER COMUNICACAO LTDA 23.701.429/0001-01 10314/2020 ALTERAÇÃO 3775003 206490
TOFFOLO CONSULTORIA EIRELI 37.564.722/0001-89 10234/2020 ABERTURA 6084648 203972
TOP OIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI 23.539.407/0001-97 9921/2020 ALTERAÇÃO 2968118 206456
UMF SERVICOS DE INSTALACOES LTDA 37.413.799/0001-58 9550/2020 ABERTURA 6088686 203484
UNIAO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA 49.623.929/0007-51 10120/2020 ENCERRAMENTO 5930049 206251
VAGUINELU MÓVEIS PLANEJADOS LTDA 31.588.863/0001-55 10010/2020 ENCERRAMENTO 5123909 205544
VALDECIR MARQUES DA SILVA 11977989861 -ME 24.237.178/0001-19 7556/2020 ALTERAÇÃO 3845346 207264
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA 57.010.662/0027-07 10889/2020 ABERTURA 6091938 205514
VALOR CONSULTORIA DE MARKETING EIRELI 08.888.333/0001-00 11293/2020 ENCERRAMENTO 5066395 206478
VERSATI COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - EPP 61.798.450/0001-66 11057/2020 ALTERAÇÃO 408140 206263
VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA ME 33.475.046/0001-16 10605/2020 ALTERAÇÃO 5431816 204029
VRL COMERCIAL E ASSESSORIA LTDA 37.697.119/0001-75 11083/2020 ABERTURA 6089356 205724
WILLIAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS LTDA 37.652.931/0001-84 11361/2020 ABERTURA 6094171 206442
WS2K SUPORTE TECNICO LTDA 37.501.507/0001-39 11311/2020 ABERTURA 6085601 205698
Z99 HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA 32.403.344/0001-38 10790/2020 ALTERAÇÃO 5274265 206985

 

 CÉSAR C. DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - CSCM/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E PROTOCOLOS   

 Protocolado: 2019.00041061-17 
Interessado: CONSULCAMP AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 
Inscrição Mobiliária: 1168-1 
Assunto: Pedido de Cancelamento de Nota Fiscal 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF, INDEFIRO do pedido do 
interessado, tendo em vista o não cumprimento da Notifi cação para apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento no art. 63, parágrafo 2º, da Lei municipal 
13.104/2007.
Protocolado: 2019.00042291-11 
Interessado: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 
Inscrição Mobiliária: 66.124-4 
Assunto: Pedido de Cancelamento de Nota Fiscal 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF, INDEFIRO do pedido do 

interessado, tendo em vista o não cumprimento da Notifi cação para apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento no art. 63, parágrafo 2º, da Lei municipal 
13.104/2007.
Protocolado: 2019.00043267-37 
Interessado: UMEKITA SHOES EIRELI 
CNPJ: 18.261.579/0002-92 
Inscrição Mobiliária: 274.112-1 
Assunto: Pedido de Retifi cação da Escrituração Fiscal
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF , INDEFIRO  o pedido do in-
teressado, uma vez que o imposto devido sobre as notas fi scais já foi recolhido através 
de negociação que confi gura reconhecimento de dívida, nos termos do art. 11, I da Lei 
Municipal nº 42/2013.
 Protocolado: 2019.00045565-71
Interessado: Rossi Ortopedia e Traumatologia Ltda - ME
CNPJ: 09.274.060/0001-77
Inscrição Municipal: 131.464-5
  Assunto: Pedido de Cancelamento de NF e Restituição de ISSQN como Prestador 
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Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no ar-
tigo 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018, DEFIRO o pedido do interessado 
para que a nota fi scal nº 1353 seja cancelada da escrituração dos serviços prestados da 
competência 02/2019 da inscrição mobiliária nº 131.464-5, nos termos da Instrução 
Normativa DRM/SMF 04/2009 e a restituição do ISSQN pago indevidamente pelo 
prestador, no valor de 37,5305 UFIC para a inscrição mobiliária 131.464-5, nos ter-
mos do artigo 42 da lei Municipal 13.104/2007.
 Protocolado : 2020.00002362-79
 Interessado:  Adtsys Software S/A
 CNPJ:  10.631.007/0001-65
 Inscrição Mobiliária : 160.191-1
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no arti-
go 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido do interessado 
para que as  notas fiscais nº 9894 e 9895 emitidas em 06/01/2019  para o Tomador  
Valecred Securitizadora Imobiliária S/A , CNPJ 16.716.767/0001-51 , sejam  cance-
ladas,  de acordo com a Instrução Normativa 002/2019.
Protocolado: 2020.00008288-77
Interessado: Kerry Logistcs do Brasil Transportadora Internacional Ltda
CNPJ: 66.935.099/0001-21
Inscrição Mobiliária: 2682-4

Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no arti-
go 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido do interessado 
para que a  nota fiscal nº 61.244 emitida em 19/10/2018  para o Tomador  Bioagri Am-
biental Ltda , CNPJ 04.830.624/0001-97 , seja  cancelada,  e tendo em vista o ISSQN 
ter sido pago indevidamente pelo prestador, reconheço  o direito ao  crédito  do ISSQN 
no valor de  15,3985 UFIC  para a inscrição mobiliária  2682-4,  competência  10/2018, 
 nos termos do § 1º do artigo 32 da lei Municipal 12.392/2005.
Protocolado: 202000010227-61
Interessado: Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda
CNPJ: 10.970.887/0082-60
Inscrição Mobiliária: 252.204-7
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no arti-
go 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido do interessado 
para que a nota fi scal  nº 195.981  emitida em 19/11/2019  para o tomador  Maxtrack 
Industrial Ltda , CNPJ 04. 188.944/0001-95  seja  cancelada  e, tendo sido o ISSQN 
pago indevidamente pelo prestador,  reconheço  o direito ao  crédito  do ISSQN no va-
lor de  1,2450 UFIC,  competência  11/2019 , para a inscrição mobiliária  252.204-7,  nos 
termos do § 1º do artigo 32 da lei Municipal 12.392/2005.
Protocolado: 2020.00010237-32
Interessado: Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda
CNPJ: 10.970.887/0082-60
Inscrição Mobiliária: 252.204-7
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no arti-
go 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido do interessado 
para que a  nota fiscal nº  183.939   emitida em 21/09/2019  para o Tomador  Roca Sani-
tários Brasil Ltda , CNPJ 75.801.902/0012-89 , seja cancelada e, tendo sido o ISSQN 
pago indevidamente pelo prestador,  reconheço  o direito ao  crédito  do ISSQN, pago 
 indevidamente  pelo  Prestador  do serviço no valor de  1,2478 UFIC,  competência  
09/2019 , para a inscrição mobiliária  252.204-7,  nos termos do § 1º do artigo 32 da lei 
Municipal 12.392/2005.
Protocolado: 19.000.39492-51
Interessado: JA Carvalho Assessoria Empresarial
CNPJ: 30.051.473/0001-89
Inscrição Mobiliária: 482.546-2
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como prestador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07, e no artigo 
2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF, DEFIRO o pedido do interessado, e 
reconheço do Direito ao crédito do ISSQN pago indevidamente pelo prestador do Ser-
viço, no valor de  1.043,8758 UFIC , referente às competências de 08/2018, 12/2018, 
01/2019 e 02/2019, nos termos do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.
 Protocolo SEI: 2019.00038305-21 
 Interessado: Condomínio Edifício Hilza Grassitelli 
 Inscrição Municipal: 102.012-9 
 CNPJ: 01.624.183/0001-89 
Pelo que consta do protocolo em pauta e de acordo com o artigo 2º da Instrução Nor-
mativa DRM nº 004/2018, tendo em vista o não cumprimento da notifi cação 21/2020/
MHCS no prazo e a não apresentação dos documentos solicitados, INDEFIRO O 
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO do ISSQN referente à NFS nº 202923, emitida em 
03/07/2019, nos termos do artigo 63, § 2º da Lei 13.104/2007. 

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 AFTM - Coordenadora da CSPFP/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E PROTOCOLOS   

 Protocolado: 2019.00041660-12 
Interessado: GOL ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELLI EPP 

CNPJ: 21.446.544/0001-90 
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN - Simples Nacional
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF,  INDEFIRO  o do pedido do 
interessado, tendo em vista o não cumprimento da Notifi cação para apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento no art. 63, parágrafo 2º, da Lei Municipal 
13.104/07.
Protocolado: 2019.00041666-08 
Interessado: ALFATRANSCARGA TRANSPORTE LTDA 
CNPJ: 30.260.505/0001-56 
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN - Simples Nacional
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF,  INDEFIRO  o do pedido do 
interessado, tendo em vista o não cumprimento da Notifi cação para apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento no art. 63, parágrafo 2º, da Lei municipal 
13.104/2007.
Protocolado: 2019.000.41921-96
Interessado: Auto Defesa Brasil Tec. e Monit. de Sistemas Eletrônicos
CNPJ: 30.609.644/0001-42
Inscrição Mobiliária: 493.830-5
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do interessado e 
reconheço o direito ao  crédito  do ISSQN pago indevidamente como  tomador  de ser-
viço, na competência  06/2019 , no valor de  24,9475  UFIC  , para a inscrição mobiliária 
nº  493.830-5 , nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005.
 Protocolo SEI: 2019.00043764-16  
 Interessado: Venturus Centro de Inovação Tecnológica 
 Inscrição Municipal: 125.497-9 
 CNPJ: 96.499.728/0001-89 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF, INDEFIRO o pedido do in-
teressado, tendo em vista o não cumprimento da Notifi cação para apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento no art. 63, parágrafo 2º, da Lei municipal 
13.104/2007.
 Protocolo SEI: 2019.00043772-18  
 Interessado: Venturus Centro de Inovação Tecnológica 
 Inscrição Municipal: 125.497-9 
 CNPJ: 96.499.728/0001-89 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF,  INDEFIRO  o pedido do in-
teressado, tendo em vista o não cumprimento da Notifi cação para a apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento no art. 63, parágrafo 2º, da Lei municipal 
13.104/2007.
Protocolado: 2019.00044952-53
Interessado: Cibelly Gomes Nunes
CPF: 154.598.808-07
Inscrição Mobiliária: 4352-4
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do interessa-
do e reconheço o direito ao  crédito  do ISSQN pago indevidamente, referente à cota 
única do ISS - Ofício carnê, do exercício de  2019 , no valor de  564,0009  UFIC , para 
a inscrição mobiliária nº  4.352-4 , nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 
12.392/2005.
Protocolado: 2019.00047916-51
Interessado: Túlio Henrique Waetge
CNPJ: 05.369.247/0001-01
Inscrição Mobiliária: Não tem
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei Municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do interessado 
e reconheço o direito ao  crédito  do ISSQN - Homologação - Retido na Fonte, pago 
indevidamente, para a competência  09/2019 , no valor de  307,1295  UFIC , nos termos 
do art. 42 da Lei municipal 13.104/2007.
Protocolado:2019.00048226-37
Interessado: Companhia Paulista de Força e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
Inscrição Mobiliária:39.934-5
Assunto:Pedido de Restituição de ISSQN como Tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/2007, e no ar-
tigo 2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do interes-
sado e reconheço o direito ao  crédito  do ISSQN pago indevidamente pelo  Tomador 
 do Serviço, no valor de  135,1590  UFIC , competência  agosto  /2018,  referente a nota 
fi scal  nº 8743  para a inscrição mobiliária  nº 39.934-5 , nos termos do § 1º do artigo 32 
da Lei Municipal 12.392/2005. 

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 AFTM - Coordenadora da CSPFP/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA 
  

  Assunto: cancelamento ex officio de AIIM-acessório e notificação de lavratura de AIIM-Acessório 
O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no uso de suas atribuições legais e amparado pelos artigos 7º e 28 da Lei Municipal 
13.104/2007, com base no § 2º e caput do artigo 25 da Lei Municipal 13.104/2007 c/c inciso I do artigo 149 da Lei Federal 5.172/1966 (CTN), notifi ca o contribuinte,  Touch 
Comunicação Integrada Ltda , do  cancelamento  ex offi  cio do AIIM-acessório  007375/2020 , tendo em vista que foi identifi cado erro da capitulação legal da infração cometida 
pelo contribuinte. 
Paralelamente, em virtude do  cancelamento  do AIIM-acessório  007375/2020 , o Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no uso de suas 
atribuições legais e amparado pelos artigos 7º, 28, 29, 30 e 31 da Lei Municipal 13.104/2007,  NOTIFICA  o contribuinte, abaixo identifi cado, na forma disposta nos artigos: 21, 
inciso IV; 22, inciso III; e 23 da Lei Municipal nº 13.104/07, da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa - Acessório, discriminado abaixo. 
O contribuinte poderá solicitar vistas do processo por meio de agendamento, acessando o endereço eletrônico: http://www.campinas.sp.gov.br/governo/fi nancas/porta/atendi-
mento.php, no link Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC), informando, necessariamente, todos os dados solicitados, conforme previsto na Instrução Normativa nº 
002/2014 - DCCA/SMF. 

O prazo para eventual impugnação é de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 33 a 35 c/c artigos 21 a 23 da Lei 13104/07.

AIIM INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL CONTRIBUINTE DATA DE 

EMISSÃO Nº PROTOCOLO DISPOSITIVO LEGAL 
INFRINGIDO PENALIDADE ISSQN (UFIC)

007403/2020 389.080-5 TOUCH COMUNICAÇÃO INTEGRADA 
LTDA 24/08/2020 2020/03/00410 ARTIGO 43, INCISO III DA LEI 

12.392/05
INCISO I E § 3O DO ARTIGO 56 DA 
LEI 12.392/05 52.890,0000

 

 TIAGO SOUTO RIBEIRO 
 AFTM - CSFM/DRM/SMF 
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 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO   

  Assunto:  Notifi cação de Lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obri-
gação tributária de natureza acessória, nos termos do artigo 56 da Lei nº 12.392/05, 
e detalhado em cada AIIM Acessório mencionado na tabela, descrição e capitulação 
legal a seguir:

INSCRIÇÃO 
MOBILIÁRIA NOME AUTO DE 

INFRAÇÃO
VALOR 

UFIC
PROTOCOLO 

GERAL
285.471-6 RICARDO OLIVEIRA ANDRADE 007388/2020 315,0000 20/03/00457 PPA

196.823-8 MARINA MALTA PEREIRA 
LEMES 007389/2020 900,0000 20/03/00458 PPA

127.281-0 SAMUEL RAMOS DA SILVA 007390/2020 900,0000 20/03/00459 PPA
271.967-3 VALDOMIRO SOARES GOMES 007391/2000 900,0000 20/03/00460 PPA
30.694-0 GILSON PINHEIRO 007392/2020 165,0000 20/03/00461 PPA

110.729-1 ANTÔNIO CARDOSO DE OLI-
VEIRA 007393/2020 900,000 20/03/00462 PPA

248.317-3 DANIEL SOARES PIRES 007394/2020 315,0000 20/03/00463 PPA

Descrição: deixar de comunicar à Administração Tributária dentro de 30 (trinta) dias, 
contados da ocorrência, o encerramento de suas atividades de prestação de serviços 
no Município de Campinas.
Capitulação Legal: Infração: art. 43, inciso II, da Lei 12.392/2005; Penalidade: art. 56, 
inciso VI, alínea "c", da Lei 12.392/2005.
O contribuinte poderá agendar data e horário para vista do processo, através da inter-
net, no endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/sac-portaabertano link Serviço 
de Atendimento ao Contribuinte (SAC), informando necessariamente todos os dados 
solicitados, conforme previsto na Instrução Normativa nº 002/2014 - DCCA/SMF.
O prazo para eventual impugnação de lançamento é de 30 (trinta) dias, contados do 3º 
(terceiro) dia após a publicação do presente edital e poderá ser apresentada mediante 
requerimento no protocolo geral desta Prefeitura.
 

 VÂNDER FRANCISCO MOÇO 
 AFTM - CSCM/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E PROTOCOLOS   

 Protocolado:2019.00048229-80
Interessado: Companhia Paulista de Força e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
Inscrição Mobiliária:39.934-5
Assunto:Pedido de Restituição de ISSQN como Tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/2007, e no ar-
tigo 2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do interes-
sado e reconheço o direito ao  crédito  do ISSQN pago indevidamente pelo  Tomador  
do Serviço, no valor de  11,2019  UFIC , competência  março  /2019,  referente às notas 
fi scais  nº 477, 478 e 479,  para a inscrição mobiliária  nº 39.934-5 , nos termos do § 1º 
do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005.
Protocolado:2019.00048232-85
Interessado: Companhia Paulista de Força e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
Inscrição Mobiliária:39.934-5
Assunto:Pedido de Restituição de ISSQN como Tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/2007, e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do inte-
ressado e reconheço o direito ao  crédito  do ISSQN pago indevidamente pelo  Toma-
dor  do Serviço, no valor de  30,7674  UFIC , competência  maio  /2018,  referente a nota 
fi scal  nº 131 , para a inscrição mobiliária  nº 39.934-5 , nos termos do § 1º do artigo 32 
da Lei Municipal 12.392/2005.
PROTOCOLADO: 2019.00053749-13
INTERESSADO: CAMP CORES EDITORA E SERVIÇOS GRÁFICOS ME
INSCRIÇÃO MUNICIPAL/CNPJ: 44.061-2 / 01.472.876/0001-01
ASSUNTO: Restituição de ISSQN Simples Nacional Prestador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF,  INDEFIRO  o pedido do in-
teressado, tendo em vista o não cumprimento da Notifi cação para apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento no art. 63, parágrafo 2º, da Lei municipal 
13.104/2007.
Protocolado: 2019.00043167-74
Interessado: Clinica Matuda S/S Ltda
CNPJ: 68.007.277/0002-60
Inscrição Mobiliária: 468.980-1
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do interessado 
e reconheço o Direito ao  crédito  do ISSQN, pago indevidamente pelo  Tomador  de 
serviço, competência  02/2019 , no valor de  634,9356  UFIC , para a inscrição mobiliária 
 nº 468.980-1 , nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005 c/c Ins-
trução Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2019.00047963-77
Interessado: R.A.F. Sudre Clinica Médica - ME
CNPJ: 27.389.726/00001-14
Inscrição Mobiliária: 433.263-6
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Prestador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no arti-
go 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido do interessado 
e  reconheço o direito ao crédito  do ISSQN, pago  indevidamente  pelo  Prestador  do 
serviço, competência  09/2019 , no valor de  257,0047 UFIC , para a inscrição mobili-
ária  nº 433.263-6 ,nos termos do § 1º do artigo 32 da lei Municipal 12.392/2005 c/c 
Instrução Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2019.00050976-51
Interessado: Organização Hoteleira Opala Ltda
CNPJ: 46.256.996/0001-00
Inscrição Mobiliária: 8.844-7
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/2007, e no 
artigo 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 004/2018,  DEFIRO  o pedido do interes-
sado e reconheço o direito ao  crédito  do ISSQN, pago indevidamente pelo  Tomador  
do Serviço, no valor de  354,4893   UFIC , competência  05/2019,  para a inscrição mo-
biliária  nº 8.844-7 , nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005 c/c 

Instrução Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2019.000.44125-79
Interessado: Projetual Projetos e Obras Ltda.
CNPJ: 06.087.857/0001-77
Inscrição Mobiliária: 100.359-3
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do interessado 
e reconheço o Direito ao  crédito  do ISSQN pago indevidamente como  tomador  de 
serviço, para competência 12/2018, no valor de  247,8504 UFIC , para a inscrição Mo-
biliária nº 100.359-3, nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005 
c/c Instrução Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2019.00048246-81 
Interessado: CPFL ENERGIA S/A 
CNPJ: 02.429.144/0001-93 
Inscrição Mobiliária: 102.391-8 
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como  Substituto 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF, DEFIRO o pedido do interessado 
e reconheço o Direito ao crédito do ISSQN pago indevidamente como tomador de 
serviço, para competência10/2018, no valor de 238,3771UFIC, para a inscrição mobi-
liária nº 102.391-8, nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005 c/c 
Instrução Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2019.00052066-11 
Interessado: ACENTY DATA CENTERS TELECOMUNICAÇÕES S/A 
CNPJ: 13.743.550/0008-19 
Inscrição Mobiliária: 407.334-7 
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como  Substituto 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/2007, e no ar-
tigo 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido do interessa-
do e reconheço o direito ao  crédito  do ISSQN pago indevidamente pelo  Tomador  do 
Serviço, no valor de  190,8031 UFIC,  na competência  07/2019 , para a inscrição mobi-
liária  nº 407.334-7 , nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005 c/c 
Instrução Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2020.00010651-41
Interessado: Nelson Jose Nazaré Rocha Clinica de Psicanálise S/S Ltda
CNPJ: 07.541.811/0001-49
Inscrição Mobiliária: 112.405-6
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Prestador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no arti-
go 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido do interessado 
e  reconheço o direito ao crédito  do ISSQN, pago  indevidamente  pelo  Prestador  do 
serviço, competência 11/2019 , no valor de  359,3651 UFIC , para a inscrição mobiliária  
nº 112.405-6 , nos termos do § 1º do artigo 32 da lei Municipal 12.392/2005 c/c Instru-
ção Normativa SMF nº 005/2020.
 

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 AFTM - Coordenadora da CSPFP/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E PROTOCOLOS   

 Protocolado: 2019.00054053-12 
Interessado: RESERVATTO MANSÕES SANTO ANTONIO 
Inscrição Mobiliária: 566.432-2 
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN Tomador 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF, DEFIRO o pedido do interes-
sado e reconheço o direito ao crédito do ISSQN, pago indevidamente pelo Tomador de 
serviço,competência 11/2019, no valor de 367,5458UFIC, para a inscrição mobiliária 
nº566.432-2, nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005 c/c Instru-
ção Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2020.00005633-93
Interessado: Condomínio Convivence
CNPJ: 13.985.112/0001-90
Inscrição Mobiliária: 199.922-2
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no arti-
go 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido do interessado 
e  reconheço o direito ao crédito  do ISSQN, pago  indevidamente  pelo  Tomador  do 
serviço, competência  07/2019 , no valor de  728,7675  UFIC , para a inscrição mobiliária  
nº 199.922-2 ,nos termos do § 1º do artigo 32 da lei Municipal 12.392/2005 c/c Instru-
ção Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado:2019.00048233-66
Interessado: Companhia Paulista de Força e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
Inscrição Mobiliária:39.934-5
Assunto:Pedido de Restituição de ISSQN como Tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/2007, e no ar-
tigo 2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do interes-
sado e reconheço o direito ao  crédito  do ISSQN pago indevidamente pelo  Tomador  
do Serviço, nos valores de  962,8609  UFIC  referente às nota fi scais  801 e 802  da com-
petência  janeiro/2019  e  125,3814 UFIC  referente à nota fi scal  819  da competência  
fevereiro/2019,  para a inscrição mobiliária  nº 39.934-5 , nos termos do § 1º do artigo 
32 da Lei Municipal 12.392/2005 c/c Instrução Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2019.000.11454-05
Interessado: Soc. Educ. Instr. Esc. Infantil Peteleco S/C Ltda.
CNPJ: 51.916.658/0001-89
Inscrição Mobiliária: 21.769-7
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como prestador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do interessado 
e reconheço o Direito ao  crédito  do ISSQN pago indevidamente como  prestador  de 
serviço, para competência12/2005, no valor de  194,8386  UFIC , para a inscrição mo-
biliária nº 21.769-7, nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005 c/c 
Instrução Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2020.00008115-59
Interessado: Mauricio de Freitas 26730775882
CNPJ: 33.197.966/0001-10
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Prestador de fora do Município
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07, e artigo 2º 
da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF, e no art.83, inciso II, da lei Municipal 
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13.104/07,  NÃO CONHEÇO  do pedido do interessado pois o mesmo  não é  Legítimo 
 para pedir restituição do ISSQN recolhido pelo  Tomador  do serviço.
Protocolado: 2020.00010002-87
Interessado: UP Live Three Marketing e Eventos Promocionais Ltda
CNPJ: 26.181.137/0001-83
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Prestador de fora do Município
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07, e artigo 2º 
da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF, e no art.83, inciso II, da lei Municipal 
13.104/07,  NÃO CONHEÇO  do pedido do interessado pois o mesmo  não é  Legítimo 
 para pedir restituição do ISSQN recolhido pelo  Tomador  do serviço.
Protocolado: 2020.00008723-45
Interessado: AMF Investimentos e Participações EIRELI
CNPJ: 24.974.662/0001-20
Inscrição Mobiliária: 396.636-4
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa DRM/SMF 004/2018,  DEFIRO  o pedido do interessado 
e reconheço o direito ao  crédito  do ISSQN, pago indevidamente pelo  Tomador  de 
serviço, competência  08/2019 , no valor de  39,1356UFIC , para a inscrição mobiliária 
 nº 396.636-4 , nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005 c/c Ins-
trução Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2020.00006655-52
Interessado: Montemos Distribuidora de Combustíveis Ltda
CNPJ: 46.032.801/0001-30
Inscrição Mobiliária: 75.241-0
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa DRM/SMF 004/2018,  DEFIRO  o pedido do interessado e 
reconheço o direito ao  crédito  do ISSQN, pago indevidamente pelo  Tomador  de ser-
viço, competência  11/2018 , no valor de  712,3931 UFIC , para a inscrição mobiliária  nº 
75.241-0 , nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005 c/c Instrução 
Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado:  2019.00053557-06 
Interessado:  SALVI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Inscrição Mobiliária : 18449-7 
Assunto: Pedido de Cancelamento de Nota Fiscal com restituição do ISSQN re-
colhido 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF, DEFIRO o pedido do interessado 
e AUTORIZO o cancelamento da nota fi scal número 212, emitida em 18/10/2019, 
na inscrição municipal 18449-7, no valor de R$ 20.312,08 bem como RECONHE-
ÇO o direito ao crédito do ISSQN recolhido sobre a referida nota fi scal, no valor de 
288,0154 UFIC, uma vez que restou provado o recolhimento de ISSQN para nota 
fi scal cujo fato gerador não ocorreu.
Protocolado:  2019.00054473-17 
Interessado:  SAUDE SANTA TEREZA LTDA 
Inscrição Mobiliária:  73.347-4 
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como  Tomador 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/2007, e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do inte-
ressado e reconheço o direito ao  crédito  do ISSQN pago indevidamente pelo  Toma-
dor , competência  11/2019 , no valor de  130,2138  UFIC , para a inscrição mobiliária  nº 
73.347-4 nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005 c/c Instrução 
Normativa SMF nº 005/2020.
 

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 AFTM - Coordenadora da CSPFP/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
FISCAL E PROTOCOLOS 

  
 Protocolado: 2020.00002174-87
Interessado: Clínica Dra. Suzette Vás SSLtda
CNPJ: 31.868.050/0001-19
Inscrição Mobiliária: 514.709-3
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN - Tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa DRM/SMF 004/2018,  DEFIRO  o pedido do interessado e 
 reconheço  o Direito ao C rédito  do ISSQN pago indevidamente pelo  Tomador  de ser-
viço, competência  01/2019 , no valor de  5,8589 UFIC , para a inscrição mobiliária  nº 
514.709-3 , nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005c/c Instrução 
Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2019.00037441-01
Interessado: Hunter Douglas do Brasil Ltda
CNPJ: 48.775.191/0001-90
Inscrição Mobiliária: 53.270-3
Assunto: Pedido de cancelamento de notas fi scais e Restituição de ISSQN como Pres-
tador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido do interes-
sado para que as notas fi scais  números 29056, 29057, 29058, 29068 e 29081  sejam  
canceladas  na competência  04/2019  e  reconheço  o direito ao  crédito  do ISSQN, 
pago  indevidamente  pelo  Prestador  do serviço, competência  04/2019 , no valor de 
 5.540,8740  UFIC , para a inscrição mobiliária  nº 53.270-3 , nos termos do § 1º do artigo 
32 da lei Municipal 12.392/2005 c/c Instrução Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2019.00049563-23
Interessado: Arquidiocese de Campinas
CNPJ: 44.588.960/0130-97
Inscrição Mobiliária: 527.493-1
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Tomador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no arti-
go 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido do interessado,e  
reconheço  o direito ao  crédito  do ISSQN, pago  indevidamente  pelo  Tomador  do 
serviço, competência  10/2019 , no valor de  273,3991  UFIC , para a inscrição mobili-
ária  nº 527.493-1 , nos termos do § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005 c/c 
Instrução Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2019.00054748-96 
Interessado: PROMOÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO DE QUALIDADE S/A 
Inscrição Mobiliária: 213.540-0 
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN Prestador 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 

artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF, INDEFIRO o pedido do in-
teressado, tendo em vista o não cumprimento da Notifi cação para apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento no art. 63, parágrafo 2º, da Lei municipal 
13.104/2007.
 SEI número: 2019.000.04276-01
 Interessado:  José Gomes Peres Ribeiro
I nscrição Municipal :37.041-0
 Assunto: Cancelamento Retroativo de Anúncio (Taxa de Fiscalização de Anúncios - 
TFA)
Com base nos elementos do protocolado, nos termos dos artigos 66, 68, 69 e 70, da Lei 
municipal 13.104/07, e na Instrução Normativa 04/2018,  indefiro o  pedido de can-
celamento retroativo a 2007 de anuncio (Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA),e 
mantenho todos os lançamentos da TFA da I.M. 37.041-0.
 Protocolado número: PMC.2018.00029534-91
 Interessado:  CLÍNICA ORTOPEDICA E FRATURAS CAMPINAS LTDA
 Inscrição Municipal : 26.184-5
 Assunto: Impugnação de lançamento da Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA
Nos termos dos artigos 66, 68, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/07 e na Instrução 
Normativa 04/2018 - DRM/SMF,  não conheço  do pedido de impugnação da Taxa de 
Fiscalização de Anúncio do exercício de 2017 por infringência aos artigos 33, 34, 35 
e 83 I e por  perda de objeto , conforme artigo 85, todos da Lei 13.104/2007, da em-
presa  Clínica Ortopedia e Fraturas Campinas Ltda  , I.M. 26.164-5 , tendo em vista 
a solução dada pelo processo SEI de nº 2018.000.2440869.
 Protocolado número: PMC.2019.00001193-71
 Interessado:  MERCANTIL DE MOVEIS CASA VERDE EIRELI
 Inscrição Municipal : 165.685-6
 Assunto: Impugnação de lançamento da Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA
Atendendo ao disposto nos artigos 66,69 e 70, da Lei municipal 13.104/07, e na Ins-
trução Normativa 004/2018,  não conheço  do pedido de impugnação dos lançamentos 
de TFA da empresa  MERCANTIL DE MOVEIS CASA VERDE EIRELI,  Inscrição 
Municipal:  165.685-6  relativos aos exercícios 2015 e 2016 por infringência aos arti-
gos 35 e 83 da Lei 13.104/207. De ofício  cancelo os  lançamentos reclamados da TFA 
de 2015 e 2016 bem como o de 2017, por serem indevidos, uma vez que os anúncios 
foram encerrados.
 Protocolado número: PMC.2018.00024408-69
 Interessado:  CLÍNICA ORTOPEDICA E FRATURAS CAMPINAS LTDA
 Inscrição Municipal : 26.184-5
 Assunto: Cancelamento retroativo da Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA
Nos termos dos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/07 e na Instrução Norma-
tiva 04/2018 - DRM/SMF, defi ro o encerramento da Taxa de Fiscalização de Anún-
cio da empresa  Clínica Ortopedia e Fraturas Campinas Ltda  , I.M. 26.164-5 , em 
 09/12/2014  e o consequente  cancelamento  dos lançamentos da TFA posteriores a essa 
data, uma vez apurado que não há anúncio em nenhum dos endereços desde esta data.
 Protocolado número: SEI2018.000.37373-18
 Interessado:  Auto Peças Norte Sul Campinas Ltda
 Inscrição Municipal:  75.212-6
 Assunto:Cancelamento retroativo da Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA 
Nos termos dos artigos 66,69 e 70 da Lei municipal 13.104/07 e na Instrução Normati-
va 04/2018 - DRM/SMF, não declaro prejudicada a análise do pedido por perda de ob-
jeto, conforme artigo 85 da mesma Lei, em virtude da matéria ter sido analisada e de-
cidida no processo SEI PMC.2018.000.37374-91 e publicada no DOM de 25/01/2019. 

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 AFTM - Coordenadora da CSPFP/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  Protocolo: 2020.00009264-53 
 Interessado: R MACHADO REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE UTENSÍ-
LIOS PARA COZINHA 
 CNPJ: 31.495.439/0001-66 
 Requerente: MARCUS CESAR MACHADO 
 Assunto: Pedido de reconsideração de indeferimento de cadastro CENE - Cadas-
tro de Empresas não Estabelecidas no Município de Campinas 
Tendo em vista os documentos e informações constantes no processo, acolho a mani-
festação fi scal anexada e, nos termos do artigo nº 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05 
c/c artigo 83, I da Lei Municipal nº 13.104/2007, não conheço o presente pedido.Em 
que pese isso, de ofício,  DETERMINO  a atualização do cadastro CENE vinculado ao 
CNPJ supracitado e, em ato contínuo, o  deferimento  do referido cadastro,nos termos 
do artigo 4º da Instrução Normativa DRM/SMF nº 002/2017. 

 CÉSAR C. DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - CSCM/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO 
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 Protocolado: 2020.00002100-41
Interessado: Transportadora Eulina Ltda
CNPJ: 60.496.395/0001-97
Inscrição Municipal: 137.913-5
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Prestador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07, e no arti-
go 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 004/2018,  DEFIRO   PARCIALMENTE  o 
pedido do interessado, e reconheço do Direito ao  crédito  do ISSQN pago  indevida-
mente  pelo  Prestador  do Serviço, no valor de  525,0811 UFIC , competência  06/2018 , 
e no valor de  924,4910 UFIC , competência  12/2018,  nos termos do artigo 44 da Lei 
Municipal 13.104/2007.
Protocolado: 2020.00002789-40
Interessado: Duas Irmãs Serviços de Apoio Administrativo Ltda
CNPJ: 10.551.293/0001-59
Inscrição Mobiliária: 157.864-2
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como Prestador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei Municipal 13.104/07, e artigo 
2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  NÃO CONHEÇO  do pedido do in-
teressado por estar  intempestivo , nos termos do art.83, inciso I, da Lei 13.104/2007.
 Protocolado número: PMC.2020.00009554-70
 Interessado:  C. Grinaboldi Limpeza Ltda
 Inscrição Municipal : 125828-1
 Assunto: Cancelamento de débitos da Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA
Nos termos dos artigos 66,69 e 70 da Lei municipal 13.104/07 e na Instrução Normati-
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va 04/2018 - DRM/SMF, cancelo os lançamentos da Taxa de Fiscalização de Anúncio 
da empresa  C. Grinaboldi Limpeza Ltda  ,Inscrição Municipal :  125828-1  dos exer-
cícios  de 2011 em diante  uma vez que a empresa e o anúncio foram encerrados em 
28/06/2019 retroativamente a  29/04/2010 .
 Protocolado número: PMC.2019.00019718-61
 Interessado:  MARIZA NAVARRETE MANFRIM
 Inscrição Municipal : 39.838-1
 Assunto: Cancelamento Retroativo da Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA
Nos termos dos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/07 e na Instrução Norma-
tiva 04/2018 - DRM/SMF,  defiro  o encerramento da Taxa de Fiscalização de Anúncio 
da I.M.  39.838-1  na data de 08/02/2018  uma vez comprovado que não há anúncio no 
local desde esta data.
 Protocolado número: PMC.2018.00010605-82
 Interessado:  KELLY APARECIDA XAVIER BORGES
 Inscrição Municipal : 119.636-7
 Assunto: Cancelamento Retroativo da Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA
Desta forma, Nos termos dos artigos 66, 68, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/07 e na 
Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF,  defiro  parcialmente  o encerramento da 
Taxa de Fiscalização de Anúncio da  I.M. 119.639-7  na data de 31/03/2010  e o conse-
quente cancelamento dos lançamentos da TFA posteriores, uma vez comprovado que 
não há anúncio no local desde a referida data.
Protocolado: 2020.00025043-78 
Interessado: CADSERVICE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA 
Inscrição Mobiliária: 2015-0 
Assunto: Pedido de Cancelamento de Nota Fiscal e de Restituição 

Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/2007, e 
no artigo 2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF, DEFIRO o pedido do 
interessado e AUTORIZO o cancelamento da nota fi scal número1743, emitida em 
20/03/2020, competência03/2020, no valor de R$ 1.310,00, e RECONHEÇO o di-
reito ao crédito de ISSQN, no valor de18,1134 UFICs, recolhido pelo prestador na 
inscrição mobiliária número2015-0,na formado § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 
12.392/2005c/c Instrução Normativa SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2019.00036496-13
Interessado: Fundação CPQD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Teleco-
municações
CNPJ: 02.641.663/0001-10
Inscrição Mobiliária: 52.865-0
Assunto: Pedido de cancelamento de notas fi scais e Restituição de ISSQN como Pres-
tador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  DEFIRO  o pedido do inte-
ressado para que as notas fi scais  números 34045, 36301 e 37914  sejam  canceladas 
 e  reconheço  o direito ao  crédito  do ISSQN, pago  indevidamente  pelo  Prestador  
do serviço, no valor de  1086,4044   UFIC  para a inscrição mobiliária  nº 52.865-0 ,nos 
termos do § 1º do artigo 32 da lei Municipal 12.392/2005 c/c Instrução Normativa 
SMF nº 005/2020.
Protocolado: 2018.00033987-77
Interessado: Hospital Centro do Coração Ltda
Inscrição Municipal: 106.876-8
Assunto: Pedido de cancelamento de nota fi scal
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF,  INDEFIRO  o do pedido do 
interessado, tendo em vista o não cumprimento da Notifi cação para apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento no art. 63, parágrafo 2º, da Lei municipal 
13.104/2007.
 Protocolo: PMC.2018.00040014-21
 Interessado: Milacron Moldmasters Sistemas de Processamento de Plásticos Ltda
 IM: 422.403-5
 CNPJ: 04.049.674/0002-12
 Assunto: Cancelamento deNFSe e restituição de valor
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei municipal 13.104/2007 e no ar-
tigo 2º da Instrução Normativa DRM/SMF 04/2018,  INDEFIRO  o pedido do interes-
sado para o  cancelamento  das NFSe  nº 280,  emitida em 25/06/2018,e  nº 325,  emitida 
em 29/08/2018 , e de  reconhecimento do direito ao crédito  do ISS recolhido pelo 
Prestador do serviço,tendo em vista o não atendimento da notifi cação 05/2020HPAP 
pela não apresentação dos documentos solicitados,nos termos do artigo 63, §2º da Lei 
13.104/2007.
Protocolado: 2019.00038636-15 
Interessado: GOMES & HOFFMANN, BELLUCCI E PIVA ADVOGADOS 
Inscrição Mobiliária: 40.518-3 
Assunto: Pedido de Cancelamento de Nota Fiscal 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF,  INDEFIRO  do pedido do 
interessado, tendo em vista o não cumprimento da Notifi cação para apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento no art. 63, parágrafo 2º, da Lei municipal 
13.104/2007.
Protocolado: 2019.00038193-90 
Interessado: VIRTUA CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 
Inscrição Mobiliária: 497.970-2 
Assunto: Pedido de Cancelamento de Nota Fiscal 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF,  INDEFIRO  do pedido do 
interessado, tendo em vista o não cumprimento da Notifi cação para apresentação da 
documentação solicitada, com fundamento no art. 63, parágrafo 2º, da Lei municipal 
13.104/2007.
 Protocolado:  2020.00028836-11 
 Interessado:  Fundação CPQD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tec-
nologia 
 Inscrição Municipal / CNPJ:  52.865-0 / 02.641.663/0001-10 
 Assunto: Pedido de Cancelamento de Nota Fiscal e de Restituição de ISSQN 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/2007, e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF, DEFIRO o pedido do inte-
ressado e AUTORIZO o cancelamento da NFSe nº38.265, emitida em 09/05/2019, 
competência 05/2019, no valor e RECONHEÇO o direito ao crédito de ISSQN, no 
valor de 19,8514 UFIC, recolhido pelo prestador na inscrição mobiliária número 
52.865-0, na formado § 1º do artigo 32 da Lei Municipal 12.392/2005 c/c Instrução 
Normativa SMF nº 005/2020. 

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 AFTM - Coordenadora da CSPFP/DRM/SMF 

  

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

  
  Processo SEI.PMC.2020.00013007-52 de 06/03/2020 
 Interessado: VILMAN DELGADO DOS SANTOS 
 Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN - OFÍCIO 2020 
Com base no artigo 66 da Lei Municipal 13.104/07, nos artigos 1º e 3º da Instrução 
Normativa DRM/SMF 04/2018, e nos elementos do processo SEI 2020.00013007-
52,  não conheço  a impugnação com fundamento no artigo 83, I da Lei Municipal 
13.104/07, por intempestiva, mantenho na íntegra o lançamento notifi cado sob nº 
032058/2019, tendo em vista que não foram constatadas incorreções que justifi quem 
sua retifi cação/anulação de ofício.
 Processo SEI.PMC.2019.00016438-55 de 25/04/2019 
 Interessado: ALOYSIO MORATORI RODRIGUES 
 Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN 
 Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, nos artigos 1º e 4º da Instrução 
Normativa DRM/SMF 004/2018, e nos elementos do protocolado, indefi ro a impug-
nação e mantenho na íntegra o lançamento do ISSQN sobre serviços de construção 
civil notifi cado sob nº 031285/2019, tendo em vista que foi efetuado em conformidade 
com o disposto nos artigos 142 e 173, I, da Lei 5.172/66-CTN, 22, § 3º, e 30, I, "b" 
da Lei Municipal 12.392/05, e não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito 
que justifi quem sua retifi cação ou anulação.
 Processo SEI.PMC.2019.00018713-01 de 13/05/2019 
 Interessado: GILBERTO MOACIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA 
 Assunto: Impugnação de Lançamento do ISSQN 
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, nos artigos 1º e 4º da Instrução 
Normativa DRM/SMF 004/2018, e nos elementos do protocolado, indefi ro a impug-
nação e mantenho na íntegra o lançamento do ISSQN sobre serviços de construção 
civil notifi cado sob nº 031364/2019, tendo em vista que foi efetuado em conformidade 
com o disposto nos artigos 142 e 173, I, da Lei 5.172/66-CTN, 22, § 3º, e 30, I, "b" 
da Lei Municipal 12.392/05, e não foram apresentados motivos de fato e/ou de direito 
que justifi quem sua retifi cação ou anulação.
Processo SEI nº 2019.000.26582-36
Interessado: Kleber Rafael T. Ferreira
Assunto: Impugnação do Lançamento do ISSQN-Construção Civil
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, combinado com os artigos 1º e 4º 
da Instrução Normativa DRM/SMF 004/2018, e nos elementos constantes da mani-
festação fi scal, decido pelo indeferimento da impugnação,  haja vista que não restou 
confi gurada a decadência do lançamento do ISSQN-Construção Civil nº 031603/2019, 
publicado no DOM de 13/06/2019, posto que o Parecer Fiscal emitido pelo Departa-
mento de Receitas Imobiliárias - DRI atestou que o imóvel tem como ano base 2014, 
portanto, dentro do prazo legal previsto no artigo 173, inciso I, da Lei 5172/66 - CTN.
Processo SEI nº 2019.000.26497-50
Interessado: Luiz Gonzaga Ferreira
Assunto: Impugnação do Lançamento do ISSQN-Construção Civil
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, combinado com os artigos 1º 
e 4º da Instrução Normativa DRM/SMF 004/2018, e nos elementos constantes da 
manifestação fi scal, decido pelo indeferimento da impugnação,  haja vista que  não 
  restou configurada a decadência   do lançamento  do ISSQN-Construção Civil nº 
031629/2019, publicado no DOM de 13/06/2019, posto que o Parecer Fiscal emitido 
pelo Departamento de Receitas Imobiliárias - DRI atestou que o imóvel tem como 
ano base 2014, portanto, dentro do prazo legal previsto no artigo 173, inciso I, da Lei 
5.172/66-CTN.
Processo SEI n. 2019.00041426-87
Interessado: Roberto Mazetto
Assunto: Impugnação do Lançamento do ISSQN-Construção Civil
Com base no artigo 68 da Lei Municipal 13.104/07, combinado com os artigos 1º e 4º 
da Instrução Normativa DRM/SMF 004/2018, e nos elementos constantes da manifes-
tação fi scal, decido pelo indeferimento da impugnação,  haja vista que restou com-
provada a ampliação de 283,15 m², constante do lançamento do ISSQN-Construção 
Civil nº 031953/2019, de acordo com o Parecer Fiscal emitido pelo Departamento de 
Receitas Imobiliárias - DRI. 

 BRUNO CÉSAR PEREIRA LANGONI 
 AFTM - Coordenador da CSFM/DRM/SMF 
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 Protocolado: 2018.00026125-89 
Interessado: CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO 
Inscrição Mobiliária: 101.969-4 
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN Tomador 
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/2007 e no 
artigo 2º da Instrução Normativa 04/2018 - DRM/SMF, INDEFIRO o pedido do inte-
ressado, uma vez que a nota fi scal não foi cancelada pelo prestador dos serviços, não 
havendo, portanto, imposto a restituir.
Protocolado: 19.000.12806-12
Interessado: Rodrigues e Silva Doc. Imob. Ltda.
CNPJ: 11.271.683/0001-38
Inscrição Mobiliária: 168.671-2
Assunto: Pedido de Restituição de ISSQN como prestador
Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70, da Lei municipal 13.104/07 e no artigo 
2º da Instrução Normativa 004/2018 - DRM/SMF,  DEFIRO  o pedido do interessado 
e reconheço o Direito ao  crédito  do ISSQN pago indevidamente como  prestador  
de serviço, para competência 04/2018, no valor de  1.224,7242  UFIC , nos termos do 
artigo 44 da Lei Municipal nº 13.104/2007. 

 MARISLANE VIEIRA SANTOS 
 AFTM - Coordenadora da CSPFP/DRM/SMF 
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  Processo SEI:  PMC.2019.00024161-43
 Contribuinte:  ZUMA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
 Inscrição Municipal:  464.174-4
 Assunto:  alteração de regime de tributação ISSQN-Ofício para ISSQN-Homologação
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/52005 c/c art. 83, II da Lei 
Municipal no13.104/2007,  NÃO CONHEÇO  o pedido do contribuinte e acolho a 
análise de mérito contida na manifestação fi scal acostada ao protocolo, de forma que 
 RECONHEÇO  que o contribuinte deve ser enquadrado no regime de  lançamento 
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por homologação  desde o início de suas atividades,  06/06/2017 , e  REVISO , ex offi  -
cio, nos termos do art. 149, VIII da Lei Federal no5.172/66 (CTN), os lançamentos 
tributários referentes ao ISSQN - Sociedade Profi ssionais das competências de 2019e 
2020, cancelando os respectivos créditos tributários. 

 CÉSAR C. DE ASSUMPÇÃO 
 AFTM - CSCM/DRM/SMF 

 SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
DE HABITAÇÃO   

  Protocolo 2016/10/01255 -   Interessado: Secretaria Municipal de Habitação -   As-
sunto:   Contratação de prestação de serviços para atendimento às necessidades 
habitacionais do Município, no âmbito da população de baixa renda moradora 
nas áreas de risco e ocupação de áreas públicas - Pregão Presencial 204/2016 - 
Termo de Contrato 151/16-Termos de Aditamento 119/17, 148/18,   117/19   e Termo 
de Rerratificação 001/19 - Formalização de prorrogação contratual  

 DESPACHO:  Consoante os pareceres de fl s. 1.075 a 1.086 e 1.087 da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais e, nos exatos 
termos que preceitua a legislação em vigor e, desde que atendidas, previamente à 
formalização, todas as recomendações do DAJ,  AUTORIZO :
1. A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empre-
sa GRAMACON - Comércio de Grama e Materiais de Construção Ltda. que tem 
por objeto a prestação de serviços de remoção de ocupações, demolição de moradias, 
transportes de mão-de-obras, veículos, ma´quinas, ferramentas e materiais, conforme 
condições estabelecidas no Termo de Contrato nº 151/2016 (fl s. 320 a 334 e adita-
mentos posteriores), por mais 12 (doze) meses, conforme solicitado e justifi cado às 
fl .s 1.070 a 1.072;
2. A despesa respectiva, no importe total de R$ 1.251.884,43 (Hum milhão, duzentos 
e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), 
conforme apontado à fl s. 1.072;
 3. Publique-se 
4. Posteriormente à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ para a 
formalização do Termo Contratual próprio, ocasião em que deverão estar atendidas as 
recomendações mais acima indicadas e, a seguir, retorne-se a esta Pasta para adoção 
das demais providências e acompanhamento. 

 Campinas, 20 de agosto de 2020 
 VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE 

 Secretário Municipal de Habitação 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

RECURSOS HUMANOS - Nº 01/2020   
 A Secretaria Municipal de Recursos Humanos, em conformidade com o Decreto Mu-
nicipal nº 18.870, de 02 de Outubro de 2015, que dispõe sobre a Tabela de Tempora-
lidade de Documentos Produzidos e Acumulados em Decorrência das Atividades de 
Gestão de Recursos Humanos da Administração Direta Municipal e, tendo em vista a 
aprovação da PROPOSTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 01/2020, do 
processo eletrônico de nº PMC.2019.00032295-92, faz saber a quem possa interessar 
que, a partir do 30º (trigésimo) dia subsequente à data de publicação deste Edital, será 
iniciada a eliminação dos lotes de documentos listados abaixo.
Os interessados poderão requerer às suas expensas, no prazo citado, o desentranha-
mento de documentos, cópias de peças do processo ou de inteiro teor, mediante peti-
ção, desde que tenha respectiva qualifi cação e demonstração de legitimidade do pedi-
do, dirigida ao Prefeito Municipal.

Séries documentais a serem eliminadas:

 1. Processo de Credenciamento com Instituição Financeira para Consignação em 
Folha de Pagamento  - item 29 da Tabela de Temporalidade - Eliminação dos proto-
colos listados no Anexo Único deste Edital com o tipo 1; 
  2. Processo de Credenciamento Médico -  Eliminação dos protocolos listados no 
Anexo Único deste Edital com o tipo 2;
 3. Processo de Convênio com Instituições de Ensino para formalizar o Contrato 
de Estágio -  Eliminação dos protocolos listados no Anexo Único deste Edital com o 
tipo 3; 
  4. Autorização de Desconto de Consignado em Folha de Pagamento - via da Pre-
feitura -  Eliminação de todas as vias assinadas até dezembro de 2007; 
  5. Solicitação de Pagamento de Auxílio Refeição em Pecúnia -  Eliminação de todas 
as solicitações realizadas no ano de 2006; 
  6. Processo de Vale Medicamento -  Eliminação de todos os documentos produzidos 
e atendidos até dezembro de 2007; 
  7. Processo de Atualização Cadastral com Opção de Auxílio Refeição -  Eliminação 
de todos os documentos produzidos e atendidos até dezembro de 2006. 

 Campinas, 17 de agosto de 2020 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS    

Anexo Único:

PROTOCOLO REQUERENTE TIPO DE DOCUMENTO
2003/10/49707 BANCO BMG S/A

PROCESSO DE CREDENCIAMEN-
TO COM INSTITUIÇÃO FINAN-
CEIRA PARA CONSIGNAÇÃO EM 
FOLHA DE PAGAMENTO

2003/10/50077 BANCO DO BRASIL S/A
2003/10/52848 BANCO BONSUCESSO S/A
2004/10/02579 EXPRINTER LOSAN S/A
2007/10/13157 BANCO PAN S/A
2007/10/14372 BANCO MORADA S/A
2007/10/14691 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
2007/10/14758 BANCO SCHAHIN S/A
2007/10/17236 BANCO SOFISA S/A
2007/10/17774 BANCO BMC S/A
2007/10/18171 BV FINANCEIRA S/A
2007/10/20759 BANCO ITAU S/A
2007/10/29425 FINANCEIRA ALFA S/A

2009/10/14341 VERA CRUZ – ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PROCESSO DE CREDENCIAMEN-
TO MÉDICO

2006/10/18407 ETESG BENTO QUIRINO

PROCESSO DE CONVÊNIO COM 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA 
FORMALIZAR O CONTRATO DE 
ESTÁGIO

2006/10/18410 METROCAMP – FACULDADES INTEGRA-
DAS METROPOLITANAS

2006/10/18411 UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA
2006/10/18412 ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A – FAC
2006/10/36375 ETEC – ESCOLA TÉCNICA DE CAMPINAS
2006/10/36377 FACULDADES ASMEC OURO FINO
2006/10/36378 ESCOLA SALESIANA SÃO JOSÉ
2006/10/36380 FACULDADES INTEGRADAS DE AMPARO

2008/10/07373 POLICAMP – FACULDADE POLITÉCNICA 
DE CAMPINAS

2011/10/52064 ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A-LTDA
 

  

 PORTARIA ASSINADA PELA SENHORA SECRETÁRIA   
  PORTARIA N.94081/2020 

A Senhora Secretária Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2020/10/8367, pela presente,
 RESOLVE 
Autorizar a partir de 01/09/2020, a alteração da jornada de trabalho solicitada pelo 
servidor ROMULO AUGUSTO DE ARAUJO FARIAS, matrícula nº 132249-4, de 24 
horas semanais para 36 horas semanais.
 

  

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - FUNÇÃO DE 
AGENTE DE AÇÃO SOCIAL - EDITAL 01/2020 

 Resultado - validação da pontuação 
 A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas divulga o 
resultado da validação da pontuação ocorrida em 25/08/2020, conforme normas esta-
belecidas no Capítulo X do Edital 01/2020, publicado em 28/05/2020.
De acordo com o estabelecido no Capítulo IX do Edital, os candidatos poderão in-
terpor recurso nos dias 27 e 28/08/2020, das 10h00 às 15h00, devendo, o mesmo, ser 
protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura de Campinas, localizado no térreo do 
Paço Municipal (Avenida Anchieta, 200, Centro, Campinas).
Os candidatos deverão fundamentar seu recurso, podendo anexar a documentação de 
seu interesse. Caso protocole cópias de documentos, as mesmas devem estar devida-
mente autenticadas e/ou possuir reconhecimento de fi rma, se for o caso. 

O recurso e eventuais documentos anexados ao mesmo serão analisados por, no mí-
nimo, três integrantes da Comissão Organizadora e/ou Fiscalizadora do Processo 
Seletivo Simplifi cado, sendo que o resultado da análise, bem como a resposta aos 
candidatos, estão previstos para serem divulgados e encaminhados aos candidatos, por 
e-mail, até o dia 31/08/2020. 

AGENTE DE AÇÃO SOCIAL
LISTA AMPLA CONCORRÊNCIA (AC)

CLA NOME DOCUMENTO

DOCUMEN-
TAÇÃO FOI 

ACEITA 
PELA 

COMISSÃO? 
(SIM OU 

NÃO)

MOTIVO

69 IRIS FERNANDA LIRA 
DOS SANTOS 447167819 SIM

70  JESSICA DE AGUIAR 
BATISTA FELIX 475151240 SIM

71 IVONE CRISPIM DE 
QUEIROZ 274605429 NÃO

NÃO APRESENTOU 
DECLARAÇÃO DOS 
EMPREGADORES (ITEM 
10.6.7.2. DO EDITAL). 

72 ROBERTA RIVIANE BRA-
GA MAERTINS 258534370 NÃO

NÃO APRESENTOU 
DECLARAÇÃO DOS 
EMPREGADORES (ITEM 
10.6.7.2. DO EDITAL).

73
ROSEMEIRE APARECIDA 
BARBOSA PEREIRA DE 
JESUS

478559471 NÃO
NÃO APRESENTOU 
DECLARAÇÃO DOS 
EMPREGADORES (ITEM 
10.6.7.2. DO EDITAL).

74 MARCOS AURÉLIO GO-
MES DE OLIVEIRA 24527120X NÃO

DATAS INCOMPATÍVEIS 
NA DECLARAÇÃO DO 
EMPREGADOR 3 (ITENS 
7.2 - LETRAS “D” E “E”, 
7.3.1.1., 7.5.1., 7.6, 10.6.7.2, 
10.6.10, 10.9 DO EDITAL).

 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 
 Diretor de Departamento de Recursos Humanos 

  

 RETIFICAR O EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 
PUBLICADO NO DOM DE 14/08/2020, REFERENTE AO 

PROTOCOLO Nº 14/10/38.259. 
 Protocolo nº 2014/10/38.259 Interessada: Secretaria Municipal de Recursos Humanos 

 Despacho:
À vista das informações existentes neste protocolado, AUTORIZO:

1.A prorrogação excepcional do contrato celebrado entre o Município de Campinas e 
o Centro de Aprendizagem e Mobilização pela Cidadania - (CAMPC);
2.A despesa decorrente, no valor total de R$ 1.750.611,72, (hum milhão, setecentos e 
cinquenta mil, seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos), conforme indicado e 
justifi cado por esta Pasta e aprovado pelo Comitê Gestor à fl . 2150; 
3.Publique-se. Após, à Secretaria de Assuntos Jurídicos para a formalização do Termo 
Contratual próprio, a cargo da CSFA/DAJ, ocasião em que deverão restar cumpridas 
as medidas indicadas pelo DAJ, que deverá ocorrer com a inclusão de cláusula resolu-
tiva, e posteriormente, devolva-se o processo a esta Secretaria de Recursos Humanos 
para as demais providências e acompanhamento.
 

 ELIZABETE FILIPINI 
 Secretária Municipal de Recursos Humanos 
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 PORTARIA N.° 94100/2020 
 Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atri-

buições de seu cargo e, pelo presente, 
 RESOLVE 
Nomear a partir de 26/08/2020, o Sr. WAGNER HILDEBRAND JUNIOR, RG 
15.164.885-2, para exercer o cargo em comissão de Assessor Superior nível VI, junto 
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo.

 SECRETARIA DE SAÚDE 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: PMC.2020.00026881-69 
 INTERESSADO:  CASA DE APOIO JESUS RESTAURA 
 CNPJ/ CPF:  34.647.296/0001-59 
Endereço: Av. Antônio Arten, s/n- Pq Valença II, Campinas
Atividade: Comunidade Terapêutica de Interesse Social - CNAE 8720-4/99
A Vigilância Sanitária de Campinas - Setor de Vigilância Sanitária de Serviços Re-
lacionados a Saúde, por motivo de não atendimento à comunicação via email para 
assinatura pelo autuado ou representante legal, dá CIÊNCIA doAuto de imposição de 
Penalidade nº 2693579, lavrado em 21/07/2020, à empresa CASA DE APOIO JESUS 
RESTAURA, que DETERMINA A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA conforme 
disposto no inciso I do artigo 112 e art. 122 inc. I e XIX da Lei Estadual 10.083 de 
23/09/1998 c/c inciso III do artigo 4oda Lei Municipal 15.139 de 05/01/2016.
O autuado será considerado efetivamente notifi cado, após 5 (cinco) dias da publica-
ção, conforme inciso II do art. 138 da Lei Estadual 10.083/98 e, se assim o desejar, 
terá 10 (dez) dias, a partir da efetiva ciência do ora exarado, para apresentar o recurso 
conforme previsto na Lei Estadual 10.083/98 e Lei Municipal 15.139/16.

 PROTOCOLO: PMC.2020.00026958-82 
 INTERESSADO:  CASA DE APOIO JESUS RESTAURA 
 CNPJ/ CPF:  34.647.296/0001-59 
Endereço: Av. Antônio Arten, s/n- Pq Valença II, Campinas
Atividade: Comunidade Terapêutica de Interesse Social - CNAE 8720-4/99
A Vigilância Sanitária de Campinas - Setor de Vigilância Sanitária de Serviços Re-
lacionados a Saúde, por motivo de não atendimento à comunicação via email para 
assinatura pelo autuado ou representante legal, dá CIÊNCIA do Auto de imposição de 
Penalidade nº2691351, lavrado em 21/07/2020, à empresa CASA DE APOIO JESUS 
RESTAURA, que DETERMINA A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA conforme 
disposto no inciso I do artigo 112 e art. 122 inc. I e XIX da Lei Estadual 10.083 de 
23/09/1998 c/c inciso III do artigo 4oda Lei Municipal 15.139 de 05/01/2016.
O autuado será considerado efetivamente notifi cado, após 5 (cinco) dias da publica-
ção, conforme inciso II do art. 138 da Lei Estadual 10.083/98 e, se assim o desejar, 
terá 10 (dez) dias, a partir da efetiva ciência do ora exarado, para apresentar o recurso 
conforme previsto na Lei Estadual 10.083/98 e Lei Municipal 15.139/16.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 ANA LUCIA MONTINI RIBEIRO 

 CHEFE DE SETOR 
  

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

À SAÚDE comunica: 
 Errata do dia 24/08/2020
  Onde se Lê:  
  INDEFIRO  o pedido de autorização para a realização de teste rápido para COVID-19 
pela empresa RAIA DROGASIL S.A, Nome Fantasia:DROGASIL inscrita no CNPJ 
n° 61.585.865/0174-70, localizada na Avenida Francisco Glicério, n° 1116, Centro, 
emcaráter temporário e excepcional,durante a vigência da Resolução Anvisa RDC 
377/2020, uma vez que o espaço destinado à realização do teste rápido é insufi ciente 
para garantir o distanciamento seguro de 1,5m entre o farmacêutico e o cliente poten-
cialmente afetado pela COVID-19.
  Leia-se:  
  INDEFIRO  o pedido de autorização para a realização de teste rápido para COVID-19 
pela empresa RAIA DROGASIL S.A, Nome Fantasia:DROGASIL inscrita no CNPJ 
n° 61.585.865/1209-98, localizada na Avenida Dante Alighieri,n° 44, Jardim do Lago, 
Campinas/SP, emcaráter temporário e excepcional,durante a vigência da Resolução 
Anvisa RDC 377/2020, uma vez que o espaço destinado à realização do teste rápido 
é insufi ciente para garantir o distanciamento seguro de 1,5m entre o farmacêutico e o 
cliente potencialmente afetado pela COVID-19.
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
  

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

À SAÚDE comunica: 
  PROTOCOLO: PMC.2020.00033207-77 
 INTERESSADO :SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 
 CNPJ/ CPF:  00.280.273/0002-18 
 ASSUNTO : PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS 
"  DEFIRO  O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS DO 
AMBULATÓRIO MÉDICO DA EMPRESA SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., APRE-
SENTADO NESSE PROCESSO." 

 PROTOCOLO: PMC.2020.00019849-45 
 INTERESSADO: RAIA DROGASIL S/A 
 CNPJ/ CPF:  61.585.865/0252-27
 ASSUNTO:  BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE FABRICIO BARDDAL 
SILVEIRA, CRF N° 91.544
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: PMC.2020.00038079-94 
 INTERESSADO: SIMONE RONDON - EPP
 CNPJ/ CPF:  02.521.707/0001-79
 ASSUNTO:  ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  -  RESPONSABILIDADE LEGAL PARA VAG-
NER RONDON, CPF 259.854.978-36.
 DEFERIDO  

 PROTOCOLO: PMC.2020.00035439-97 
 INTERESSADO:  BYD DO BRASIL LTDA 
 CNPJ/ CPF:  17.140.820/0002-62 
 ASSUNTO:  LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA

 INDEFERIDO  

 PROTOCOLO: PMC.2019.00045148-19 
 INTERESSADO:  ANIDRO BRASIL EXTRAÇÕES S.A 
 CNPJ/ CPF:  66.715.459/0006-94
 ASSUNTO:  LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
 INDEFERIDO  

 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 CLÉRIA M.M. GIRALDELO 

 CHEFE DE SETOR 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 25 DE 

AGOSTO DE 2020   
 SEI: 2020.00033023-61
À vista da manifestação lançadas neste processo (2709137), dos pareceres da Se-
cretaria Municipal de Assuntos Jurídicos que indicam a impossibilidade jurídica 
(docs.2809072 e 2811438), que acolho como fundamento para decidir,  INDEFIRO  
o pedido de cancelamento da Ata de Registro de Preços 66/20, Pregão Eletrônico n.º 
323/19), cuja detentora é a pessoa jurídica SOMA SP Produtos Hospitalares Ltda.
Ao DA/SMS para adoção das medidas pertinentes, conforme indicado nos pareceres 
acima mencionados
Publique-se. 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

PÚBLICA 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS   
 Protocolado n.º 16/10/17.975 PG 
Interessada: Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

Despacho:

À vista das informações existentes neste protocolado, bem como das justifi cativas dos 
setores técnicos desta Secretaria, além dos pareceres de fl s. 1.274 a 1.278/verso, 1.279 
a 1.280 e 1.281 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam, respectivamente, a 
necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa Ser-
vicentro Automotivo e Peças Ltda. - EPP, sem reajuste, nas condições estabelecidas 
no Termo de Contrato n.º 178/2016 e aditamentos posteriores, que tem por objeto a 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em viaturas leves e uti-
litárias, com fornecimento de peças e acessórios originais para o 7º Grupamento de 
Bombeiros, pelo período de mais 12 (doze) meses, na forma indicada e justifi cada;

A despesa decorrente, no valor total de R$ 108.978,18 (Cento e oito mil, novecentos 
e setenta e oito reais e dezoito centavos), na forma aprovada pelo Comitê Gestor à fl . 
1.270;

Publique-se;

Posteriormente, devolva-se à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, para que a 
Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ providencie a formalização 
do Termo Contratual próprio, ocasião em que deverão restar atendidas todas as reco-
mendações/condicionantes apontadas pelo DAJ, e após, retornem os autos a esta Se-
cretaria de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública para as demais anotações 
e providências.
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 LUIZ AUGUSTO BAGGIO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA 

 SECRETARIA DE URBANISMO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
 COMISSÃO DE ANÁLISE EIV/RIV 

  PARA CIÊNCIA DO INTERESSADO DO PARECER EXARADO PELA ÁREA TÉCNICA DA CO-
MISSÃO DE ANÁLISE DO EIV/RIV. 
 OBS: DEVIDO O PROBLEMA DO COVID-19, APÓS PUBLICAÇÃO NO DOM SERÁ ENVIADA 
CÓPIA DO PARECER POR E-MAIL AO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO REFERIDO EIV, EVI-
TANDO ASSIM OS DESLOCAMENTOS ATÉ A PREFEITURA ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 PROT. 2019/11/4880 LA GUARDIA ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA.   

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 MARCIO RODRIGO BARBUTTI 

 COORDENADOR EIV-RIV/SEPLURB 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Solicitação:2020000175
Empreendimento: Ouro Absoluto Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA
 
Favor apresentar o seguinte documento e correção no prazo de 20 dias, após publi-
cação:
1. Projeto de Drenagem completo, para visualização de todo o empreendimento, além 
do quadro de áreas;
2. No campo DADOS DO PROJETO do sistema LAO, corrigir o valor de área a ser 
construída, conforme Projeto Aprovado.

Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mailariane.furlanes@campinas.sp.gov.br 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 ARIANE FURLANES DA SILVA 

 ENGENHEIRA AMBIENTAL 



30 Campinas, quarta-feira, 26 de agosto de 2020Diário Ofi cial do Município de Campinas

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   
 De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 
CAMPREV.2020.00001166-13 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto 
Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de inteiro 
teor do protocolo Camprev.2018.00000494-88 ,  autorizado por MARIONALDO FER-
NANDES MACIEL, Presidente deste Instituto, formulado pelo (a) Sr./(Srª)  Maria 
Tereza Mazzariol  . 
  
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 
CAMPREV.2020.00001204-83 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto 
Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de in-
teiro teor do protocolo 2020/25/348, autorizado por MARIONALDO FERNANDES 
MACIEL, Presidente deste Instituto, formulado pelo (a) Sr./(Srª)  Maria Aparecida 
Alves Ferreira .

De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 
CAMPREV.2020.00001215-36 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto 
Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de in-
teiro teor do protocolo2019/25/986 ,  autorizado por MARIONALDO FERNANDES 
MACIEL, Presidente deste Instituto, formulado pelo(a) Sr./(Srª)  Vera Elisa Otávio.  

 Campinas, 21 de agosto de 2020 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 DIRETOR PRESIDENTE 
  

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR   
 De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 
CAMPREV.2020.00001041-01 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto 
Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de inteiro 
teor do protocolo 2016/25/2153 autorizado por ANDERSON CARLOS DOS SAN-
TOS, Diretor(a) Previdenciário(a) deste Instituto, formulado pelo (a) Sr./(Srª)  Renée 
Cerqueira de Oliveira Sydenstricker. 
  
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 
CAMPREV.2020.00001129-79 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto 
Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de inteiro 
teor do protocolo 2009/25/1566 autorizado por ANDERSON CARLOS DOS SAN-
TOS, Diretor(a) Previdenciário(a) deste Instituto, formulado pelo (a) Sr./(Srª)  Marli 
Alves de Andrade. 
  
De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 
CAMPREV.2020.00001019-34 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto 
Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de intei-
ro teor do protocolo2013/25/995 ,  autorizado por ANDERSON CARLOS DOS SAN-
TOS, Diretor(a) Previdenciário(a) deste Instituto, formulado pelo (a) Sr./(Srª)  Maria 
Aparecida Marques Scremin. 
 
 De acordo com a solicitação de inteiro e parcial teor que originou o protocolo de nº 
CAMPREV.2020.00001076-22 nos termos do artigo 8º e § 2º do artigo 9º do Decreto 
Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, autentico e certifi co a emissão de inteiro 
teor do protocolo2009/25/1585,autorizado por ANDERSON CARLOS DOS SAN-
TOS, Diretor(a) Previdenciário(a) deste Instituto, formulado pelo (a) Sr./(Srª)  José 
Eduardo Nerva. 
 

 Campinas, 21 de agosto de 2020 
 ANDERSON CARLOS DOS SANTOS 

 DIRETOR PREVIDENCIÁRIO 

 COHAB 
 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

 EXTRATO DE ADITAMENTOS   
  Termo de Aditamento n.º:  3284/20
 Contratante: Companhia de Habitação Popular de Campinas
 Contratado:  CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE  
 Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato para a realização de estágio e 
concessão de bolsa de estágio a estudantes.
 Data da Assinatura:24/08/2020 
 Prazo de Vigência:  12 Meses, de 31/08/2020 a 30/08/2021
 Valor Mensal Estimado:  R$ 928,00
 Processo Interno nº: SEI.COHAB.2019.00001881-86
 Licitação:  Dispensa de Licitação com base no Inciso II do artigo 19 do RLC desta 
COHAB/CAMPINAS

 Aditamento nº:  3296/20
 Contratante:   SCDU - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
 Contratada:  Companhia de Habitação Popular de Campinas.
 Objeto:  1º Aditivo Parceria EHIS-COHAB, visando o estudo de viabilidade técnica e 
fi nanceira para o desenvolvimento de empreendimento habitacional nos imóveis ob-
jeto da Matrícula nº 140.513, perante o 1º Cartório Ofi cial de Registro de Imóveis de 
Campinas - ÁREA 57.
 Data da Assinatura: 21/08/2020
 Processo Interno nº  SEI.COHAB.2019.00002188-67  
 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 ANTONIO ABREU DE LUCENA FILHO 

 Diretor Comercial Administrativo e Financeiro 

 HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI 
 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - HMMG 

 RATIFICAÇÃO   
  SEI HMMG.2020.00001140-84 
 RATIFICO  a contratação direta da empresa Hygea Gestão & Saúde Ltda, CNPJ 
80.769.680/0001-41, para prestação de serviços médicos para a nova unidade de tera-
pia intensiva COVID 19 no Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi pelo período 

de 60 (sessenta) dias, com o valor de R$ 265.350,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, 
trezentos e cinquenta reais),comfulcronoartigo4º da Lei Federal nº. 13.979/20, nos 
termos das justifi cativas estampadas no presente processo, e a despesa decorrente, no 
valor total de R$ 265.350,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta 
reais).

 SEI HMMG.2020.00000702-81 
 RATIFICO  a contratação direta da empresa Dystall Comércio e Serviços Eireli, 
CNPJ 18.939.610/0001-10, para aquisição de 03 (três)Endoscópio Rígido (Óptica), 
com o valor unitário de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) e 03(três) Estojo/
Cesto Perfurado para óptica, com o valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cin-
quenta reais), comfulcronoartigo24, IV da Lei n. 8666 de 1993,nos termos das justifi -
cativas estampadas no presente processo, e a despesa decorrente, no valor total de R$ 
33.450,00 (trinta e três mil quatrocentos e cinquenta reais).
 

 Campinas, 25 de agosto de 2020 
 DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA  

 Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mario Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar  
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
 Acham-se abertas no Departamento de Pregão da Rede Mário Gatti, sito Av. Pre-
feito Faria Lima, nº 340, Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815 e 3772-
5708 as licitações a seguir:  1) Reabertura Pregão Eletrônico nº 48/2020 -  Prot. 
nº HMMG.2020.00000725-78: Registro de Preços fornecimento mat. cir. vascular e 
proctologia enxerto aramado e outros; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 
do dia 27/08/2020 e o início da sessão dar-se-á às  09h30 do dia 09/09/2020. 2) Pre-
gão Eletrônico nº 58/2020 -  Prot. nº HMMG.2020.00000131-30: Aquisição de peças 
de reposição para computadores; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do 
dia 03/09/2020 e o início da sessão dar-se-á às  09h00 do dia 16/09/2020. 3) Pregão 
Eletrônico nº 59/2020 -  Prot. nº HMMG.2020.00000332-46: Registro de Preços para 
aquisição mat. escritório diversos; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do 
dia 28/08/2020 e o início da sessão dar-se-á às  09h00 do dia 10/09/2020. 4) Pre-
gão Eletrônico nº 60/2020 -  Prot. nº HMMG.2020.00000061-92: Registro de Preços 
Med. Manipulado (gluconato de clorexidine); o acolhimento das propostas dar-se-á às 
08h00 do dia 26/08/2020 e o início da sessão dar-se-á às  09h00 do dia 08/09/2020. 
5) Pregão Eletrônico nº 61/2020 -  Prot. nº HMMG.2019.00000571-62: Aquisição 
de arco cirúrgico móvel c/ intensifi cador de imagens; o acolhimento das propostas 
dar-se-á às 08h00 do dia 31/08/2020 e o início da sessão dar-se-á às  09h30 do dia 
11/09/2020.  Os interessados poderão retirar os Editais a partir do dia 26/08/2020 no 
site www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo e-mail: pregao@hmmg.sp.gov.br. 

 Campinas, 24 de agosto de 2020 
 MAURO JOSÉ SILVA ARANHA 

 Diretor Administrativo da Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

 SANASA 
 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão Eletrônico n. 149/2020  - Objeto: FORNECIMENTO DE CAL VIRGEM, 
ACONDICIONADA EM CARRETA-SILO. Recebimento das propostas até às  8h do 
dia 11/09/2020 e início da disputa de preços dia 11/09/2020 às 9h. 
 Pregão Eletrônico n. 151/2020  - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNU-
OS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EM ÁRE-
AS E EDIFÍCIOS DE PROPRIEDADE OU USO DA SANASA. Recebimento das 
propostas até às  8h do dia 15/09/2020 e início da disputa de preços dia 15/09/2020 
às 9h. 
A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites www.
licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência de Compras e Licitações 
das 8h às 12h e 14h às 17h.  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
  

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão n. 2020/152 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE BOMBA CEN-
TRÍFUGA HORIZONTAL.  Recebimento das propostas até às 8h do dia 9/9/2020 
e início da disputa de preços dia 9/9/2020 às 9h. A informação dos dados para acesso 
deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet 
(http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na Gerência de Com-
pras e Licitações. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   

 DIVERSOS 
   ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO 

 LAR EVANGÉLICO ALICE DE OLIVEIRA - CNPJ: 
46.044.830/0001-11 - C.C.: 3432.24.89.0383.01001 - I.M.: 152133-0 

   

ATIVO NOTA               
EXPLICATIVA 2019 2018 PASSIVO NOTA              

EXPLICATIVA 2019 2018

CIRCULANTE CIRCULANTE
CAIXA NT 04 287,76 205,89 FORNECEDORES NT 04 - 66,38
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04 - - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 485,24 52,21
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04 1.998,81 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 152.851,58 161.273,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO NT 05 15.131,75 27.766,39 OBRIGAÇÕES SOCIAIS NT 04 33.002,94 24.313,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05 331.439,87 3.124,99

CRÉDITOS A RECEBER SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5.333,32 - FMAS MUNICIPAL NT 07 455.324,45 187.311,73

FMAS MUNICIPAL NT 07 249.260,37 -

DESPESAS DO EXERÍCIO SEGUINTE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
SEGUROS NT 04 - 1.281,15 FUNDAÇÃO FEAC 9.141,86 32.101,49

SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS
FMAS MUNICIPAL NT 03 263.749,90 173.700,90
FMPIC NT 03 99.409,10 -

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
FUNDAÇÃO FEAC 5.359,96 28.369,38

TOTAL DO CIRCULANTE 722.710,47 234.448,70 TOTAL DO CIRCULANTE 900.066,44 405.118,80

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS NT 04 183.296,18 180.577,18 PATRIMÔNIO SOCIAL (58.436,41) (53.559,52)
BENS CEDIDOS POR DOAÇÕES NT 04 26.822,61 23.396,91 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 49.057,35 49.057,35
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04 (58.301,36) (42.683,05) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO (16.159,48) (4.876,89)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 151.817,43 161.291,04 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL (25.538,54) (9.379,06)

TOTAL ATIVO 874.527,90 395.739,74 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 874.527,90 395.739,74

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

VALDEIR PRUDENTE NOVELLO
PRESIDENTE

JAIRO PARADA JUNIOR
TC CRC 1SP2351883/O-8

LAR EVANGÉLICO ALICE DE OLIVEIRA

C.N.P.J 46.044.830/0001-11
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
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2019 2018

 (16.159,48)  (4.876,89)
 15.618,31  14.315,79 

 (171.782,00)  (17.113,52)
 1.281,15  148,16 

 (66,38)  (8.450,54)
 433,03  (3.556,63)

 (8.422,33)  2.131,10 
 8.689,86  24.313,08 

 -  (13.435,66)
 494.313,46  18.449,10 
 323.905,62  11.923,99 

 (6.144,70)  (2.400,00)
 1.919,31 

 -  - 
 (6.144,70)  (480,69)

 -  - 
 -  - 

 317.760,92  11.443,30 

 31.097,27  19.653,97 

 348.858,19  31.097,27 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

LAR EVANGELICO ALICE DE OLIVEIRA
C.N.P.J. 46.044.830/0001-11

FLUXO DE CAIXA
DESCRIÇÃO

RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

COMPRAS DE IMOBILIZADO

AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCERIAS E CONVÊNIOS
( = ) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

BAIXA DE IMOBILIZADO
SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO
( = ) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS

PRESIDENTE TC CRC 1SP235188/O-8

DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO

DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO

VALDEIR PRUDENTE NOVELLO JAIRO PARADA JUNIOR

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
( = ) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS

AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES

PATRIMÔNIO 
SOCIAL

OUTROS 
RESERVAS SUPERÁVIT / DÉFICIT

 (50.956,69)  -  (2.602,83)

 -  -  (4.876,89)

 -  -  -

 (2.602,83)  -  2.602,83 

 (53.559,52)  -  (4.876,89)

 (53.559,52)  -  (4.876,89)

 -  -  (16.159,48)

 -  -  -

 (4.876,89)  -  4.876,89 

 (58.436,41)  -  (16.159,48)

LAR EVANGELICO ALICE DE OLIVEIRA
C.N.P.J. 46.044.830/0001-11

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R$)

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

AJUSTE DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL

TOTAL DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

MOVIMENTO DO PERÍODO: 2018

SALDOS INICIAIS  49.057,35  (4.502,17)

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO  -  (4.876,89)

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  -  -

TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS 
SEM RESTRIÇÃO  -  -

SALDO FINAL DO PERÍODO  49.057,35  (9.379,06)

MOVIMENTO DO PERÍODO: 2019

SALDOS INICIAIS  49.057,35  (9.379,06)

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO  -  (16.159,48)

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  -  -

TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS 
SEM RESTRIÇÃO  -  -

SALDO FINAL DO PERÍODO  49.057,35  (25.538,54)

VALDEIR PRUDENTE NOVELLO JAIRO PARADA JUNIOR
PRESIDENTE TC CRC 1SP235188/O-8

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 
15/08/2000.

LAR EVANGELICO ALICE DE OLIVEIRA
C.N.P.J. 46.044.830/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R$)

RECEITAS 2019 2018
RECURSOS PRÓPRIOS 741.808,76 645.291,56

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT 06
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA NT.06.1 161.865,13
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA NT.06.2 48.216,71 118.389,81
- PARTICIPAÇÃO DO IDOSOS NO CUSTEIO (ART. 35 DA LEI 10.741/2003) NT.06.3 231.284,99

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO - 74,00
PROMOÇÕES E EVENTOS NT.06.4 1.974,00 24.111,14
RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO - 3.591,12
OUTRAS RECEITAS

- RECUPERAÇÃO DE DESPESAS NT.06.5 151.053,85 57.371,72
- DONATIVO SANASA NT.06.6 31.863,76 26.120,85
- NOTA FISCAL PAULISTA NT.06.7 7.496,79 2.687,90
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE MERCADORIAS NT.06.8 8.673,10 19.074,46

RECEITAS FINANCEIRAS NT 05 412,03 720,44
RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS 962.801,94 683.555,27

FMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA 794.296,40 682.624,30
FMPIC - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS 157.147,38 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 7.460,42 -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05 3.897,74 930,97

RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 79.856,39 96.583,12
FUNDAÇÃO FEAC 79.843,01 96.507,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05 13,38 75,44

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT 08 314.753,41 236.475,78
INSS PATRONAL 304.649,40 230.944,53
PIS 10.104,01 5.531,25

(=) RECEITAS TOTAIS 2.099.220,50 1.661.905,73
DESPESAS 2019 2018

RECURSOS PRÓPRIOS 765.428,66 650.168,45
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS 514.393,01 439.215,64

SALÁRIOS E ORDENADOS 96.568,59 75.077,66
HORAS EXTRAS 686,05 3.598,16
ADICIONAIS 139.942,65 87.809,19
INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS 2.357,11 10.704,75
MENOR APRENDIZ 9.119,97 6.752,49
FÉRIAS 72.811,16 69.668,49
13º SALÁRIO 18.504,52 14.816,72
VALE TRANSPORTE 30.081,99 16.677,27
VALE ALIMENTAÇÃO 23.725,50 11.160,60
VALE REFEIÇÃO 3.702,00 21.224,50
PLANO DE SAÚDE 10.663,28 647,85
UNIFORMES 3.808,83 1.151,30
SEGURO DE VIDA 5.053,85 3.469,83
ENCARGOS SOCIAIS 97.367,51 116.456,83

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 89.178,82 80.847,37
ÁGUA E ESGOTO 54.247,18 42.826,36
ENERGIA ELÉTRICA 20.003,05 15.414,44
TELEFONE E INTERNET 6.140,02 5.262,43
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS - 7.027,53
SEGUROS 1.281,15 2.512,71
COMBUSTIVEL 2.001,70 2.701,78
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.505,72 5.102,12

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 112.626,66 70.531,76
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 92.245,66 60.744,69
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS 20.381,00 9.787,07

(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS 23.981,54 27.888,43
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PF 3.270,00 7.237,80
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ 20.711,54 20.650,63

(-) IMPOSTOS E TAXAS 5.269,08 2.574,23
(-) DESPESAS FINANCEIRAS 4.361,24 14.795,23

TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS 3.971,76 2.663,39
JUROS PASSIVOS E MULTAS 389,48 12.131,84

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 15.618,31 14.315,79
DEPRECIAÇÃO 15.618,31 14.315,79

RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS 955.341,52 683.555,27
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS 851.938,69 614.566,76

SALÁRIOS E ORDENADOS 707.028,05 523.257,32
FÉRIAS 48.294,50 51.476,46
13º SALÁRIO 59.348,32 39.832,98
VALE TRANSPORTE 8.764,00 -
VALE ALIMENTAÇÃO 2.950,00 -

NOTAS 
EXPLICATIVAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENCARGOS SOCIAIS 25.553,82 -
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 400,01 -

COMBUSTIVEL 400,01 -
(-) DESPESAS OPERACIONAIS 103.002,82 68.988,51

MATERIAIS E SUPRIMENTOS 100.232,82 68.988,51
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS 2.770,00 -

RECURSOS DE PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 79.856,39 96.583,12
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS 58.477,33 66.186,60

SALÁRIOS E ORDENADOS 44.829,62 55.626,17
MENOR APRENDIZ 974,14 -
FÉRIAS - 2.238,15
13º SALÁRIO 7.062,64 4.938,70
VALE TRANSPORTE 3.044,76 1.332,71
VALE REFEIÇÃO 432,00 420,00
PLANO DE SAÚDE 1.789,13 -
SEGURO DE VIDA 345,04 504,60
ENCARGOS SOCIAIS - 1.126,27

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 150,00 135,37
ÁGUA E ESGOTO - 75,61
ENERGIA ELÉTRICA - 59,76
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 150,00 -

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 4.791,32 23.360,88
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 3.432,32 9.861,88
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS 1.359,00 13.499,00

(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS 15.094,61 5.900,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ 15.094,61 5.900,00

(-) IMPOSTOS E TAXAS 385,98 -
(-) DESPESAS FINANCEIRAS 957,15 1.000,27

TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS 957,15 1.000,27
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO NT 08 314.753,41 236.475,78

INSS PATRONAL 304.649,40 230.944,53
PIS 10.104,01 5.531,25

(=) DESPESAS TOTAIS NT 03 2.115.379,98 1.666.782,62
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (16.159,48) (4.876,89)

_______________________________________
VALDEIR PRUDENTE NOVELLO

PRESIDENTE TC-CRC 1SP235188/O-8
JAIRO PARADA JUNIOR

____________________________

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

I. CONTEXTO OPERACIONAL: 

NOTA 01

A entidade Lar Evangélico Alice de Oliveira, CNPJ – 46.044.830/0001-11 é pessoa jurídica de 

direito privado e fins não econômicos e sem fins lucrativos que realiza ações assistenciais de atendimento de forma 

gratuita, continuada e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção 

social básica e especial, dirigidos especialmente aos idoso e às suas famílias em situação de vulnerabilidade ou risco 

social e pessoal.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade 

de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, 

bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que 

aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos, além 

das normas contábeis Resolução 1255/09 – NBC TG 1000 (R1), Resolução 1185/09 NBC TG 26 (R4), Resolução 

1.374/11 – NBC TG (R1) e Resolução 1376/11.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013, a 

escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas 

por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de 

competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade 

respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que 

os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com 

Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas 

do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos 

específicos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais 

devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade realizou em 2017 as adequações conforme as novas disposições contábeis referentes ao 

pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. 

A entidade mantém controle analítico do saldo de R$ 151.817,43 que representa o custo histórico do 

grupo do Ativo Imobilizado descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2019.
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NOTA 05 

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos 

correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência. 

NOTA 06 

No ano de 2019 a entidade auferiu Receitas Próprias para custeio e manutenção de suas atividades, 

dentre as quais se destacam:  

6.1 - Doações de Pessoas Físicas: R$ valores representados por doações espontâneas de 

voluntários sensibilizados com a causa da instituição. 

6.2 - Doações de Pessoas Jurídicas: R$ 48.216,71, valores recebidos através de doações espontâneas 

de empresas de Campinas e região. 

6.3 – Participação dos Idosos no Custeio – R$ , essa Receita representa a apuração de 

valores da relação nominal dos idosos acolhidos na Instituição no ano de 2019, em consonância ao artigo 35 da Lei 

nº 10.741/2003 e Resolução CNDI nº 33/2017 Publicada no DOU de 01/08/2017 e Republicada no DOU de 

07/08/2017, respeitado o limite de 70% do Benefício Previdenciário ou de Prestação Continuada recebido por cada 

idoso.. 

6.4 – Promoções e Eventos – R$ 1.974,00, este valor refere-se a eventos realizados pela Entidade, 

tais Bazar e Festas Diversas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades. 

6.5 - Recuperação de Despesas - R$ 151.053,85, este valor refere-se às despesas incorridas no ano 

anterior contabilizadas em duplicidade. 

6.6 - Donativo Sanasa – R$ 31.863,76, refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água 

e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002) oferecido pela Empresa Sociedade de Abastecimento de 

Água e Saneamento S/A do município de Campinas.  

IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO 2019 2018
MÓVEIS E UTENSILIOS 30.662,95 29.742,95
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.814,70 17.814,70
VEÍCULOS 30.916,66 30.916,66
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 8.562,80 6.763,80
EQUIPAMENTOS MUSICAIS 292,06 292,06 
EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 95.047,01 95.047,01
TOTAL 183.296,18 180.577,18

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (53.454,32) (40.113,70)

TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO 129.841,86 140.463,48

BENS CEDIDOS POR DOAÇÕES
DESCRIÇÃO 2019 2018

MÓVEIS E UTENSILIOS 22.696,91 22.696,91
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.725,70 300,00 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 400,00 400,00 
TOTAL 26.822,61 23.396,91

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (4.847,04) (2.569,35)

TOTAL BENS CEDIDOS POR DOAÇÕES 21.975,57 20.827,56

TOTAL IMOBILIZADO 151.817,43 161.291,04

BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO

6.7 – Nota Fiscal Paulista – R$ 7.496,79, refere-se ao programa criado pela Lei nº 12.685/2007, que 

dispõe sobre o Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, o qual as entidades sem fins lucrativos se 

beneficiam do Programa da Nota Fiscal Paulista recebendo créditos de documentos fiscais.

6.8 Doações em Espécie de Mercadorias - R$ 8.673,10 refere-se a recebimento de Materiais

Suprimentos através dos programas do Banco de Alimentos, Mesa Brasil SESC e do Ceasa de Campinas.

III - DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA 

ENTIDADE.

A Entidade atua na área da Assistência Social, na execução do Programa de Serviço de Acolhimento 

Institucional para Pessoas Idosas, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, 

para tanto celebrou o Termo de Colaboração 151/17 em 23/03/2017 e o Termo de Aditamento n.º 135/19

prorrogando a vigência do Contrato anterior até 31/03/2020, através do Processo Administrativo n.º 2016/10/39829,

por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, com 

fundamento na Lei Federal nº 8.742/93, alterada pela Lei Federal nº 12.435/11, Lei Federal nº 10.741/03, na Lei 

Municipal nº 8.724/95, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 15.242/16, na Lei Municipal Orçamentária Anual nº 

15.631/16, no Decreto Municipal nº 16.215/08, cuja execução do serviço foi em consonância com a Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09), bem como as demais normas jurídicas 

pertinentes e disposições disciplinadas pelo Estatuto do Idoso.

Ademais, foi celebrado em 25/06/2019 o Termo de Colaboração 46/19 com a vigência até 31/03/2020, 

através do Processo Administrativo n.º 2019/10/9127, ampliando a capacidade de atendimento em mais 20 metas, 

definidas por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos

Humanos, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, e da Leo Orgânica 

da Assistência Social nº 8.742/93, alterada pela Lei nº 12.435/2011, da Lei Municipal nº 8.724,1995, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias nº 15.638/2018, da Lei Municipal Orçamentária nº 15.708/2018, do Decreto Municipal nº 

16.215/2008 e do Edital de Chamamento nº 01/2019, cuja execução do serviço foi em consonância com a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09), bem como as demais normas 

jurídicas pertinentes e disposições disciplinadas pelo Estatuto do Idoso.

Conjuntamente foi celebrado em 20/12/2019 o Contrato nº 146/2019, através do Processo 

Administrativo 201900007245 com a Prefeitura Municipal de Itatiba, cujo objeto é a contratação de 02 (duas) vagas 

para acolhimento institucional para pessoa idosa com grau de dependência III, com validade de 04 (quatro) meses.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 

951.443,78, que gerou uma receita financeira no valor de R$ 3.897,74. Beneficiou-se da Isenção da INSS Patronal 

no valor de R$ 304.649,40 e PIS no valor de R$ 10.104,01. Utilizou recursos de Parcerias com Entidades sem Fins 

Lucrativos no valor R$ 79.856,39 e Recursos Próprios no valor de R$ 765.428,66, perfazendo o custo total de R$ 

2.115.379,98.

Cumpre salientar que o valor recebido de R$ 7.460,42 da Prefeitura Municipal de Itatiba, objeto do

Contrato nº 146/2019, inclui os preços de todas as despesas diretas e indiretas de utilização da vaga, 

responsabilizando-se a Entidade na execução do objeto do contrato de acordo com as técnicas aplicáveis a matéria 

de acordo com as legislações vigentes, bastando apenas a fornecer ao Ente Público informações, na forma de 

relatório, sobre o interno, apenas quando solicitada, portanto o valor recebido de R$ 7.460,42 foi apropriado 

diretamente como Superávit.

Em 2019 foram concedidas 35 vagas em regime de Acolhimento Institucional a Idosos de forma 

gratuita, perfazendo um custo per capta em números globais no valor de R$ 60.439,43 por ano, se for realizada uma 

divisão direta entre os valores captados por pessoas acolhidas, que foram custeados com 40% de recursos próprios 

da Entidade e de parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos.

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de parcerias com 

entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições 

repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCESP –

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PIS SOBRE A FOLHA 

DE PAGAMENTO.

INSS PATRONAL: O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa 

a cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS, com fulcro nos requisitos estabelecidos pelos artigos 3º ao 20º da Lei 

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS

FMAS  
MUNICIPAL 

151/2017

FMAS  
MUNICIPAL 

46/2019
FMPIC PREFEITURA 

DE ITATIBA

BENEFÍCIO 
FISCAL 

USUFRUÍDO

TOTAL 
RECURSOS 
PÚBLICOS

RECURSOS 
C/

ENTIDADES 
SEM FINS 

LUCRATIVO
S

RECURSOS 
PRÓPRIOS 

TOTAL 
GERAL

RECEITAS 674.519,22 119.777,18 157.147,38 7.460,42 - 958.904,20 79.843,01 741.396,73 1.780.143,94
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - - - - 314.753,41 314.753,41 - - 314.753,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.484,83 2.412,91 - - - 3.897,74 13,38 412,03 4.323,15
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 654.678,45 40.112,86 157.147,38 - - 851.938,69 58.477,33 514.393,01 1.424.809,03
MATERIAIS E SUPRIMENTOS 21.325,60 78.907,22 - - - 100.232,82 3.432,32 92.245,66 195.910,80
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS - 320,00 - - - 320,00 1.359,00 20.381,00 22.060,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADM. - 2.450,00 - - - 2.450,00 15.094,61 23.981,54 41.526,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 400,01 - - - 400,01 150,00 89.178,82 89.728,83
IMPOSTOS E TAXAS - - - - - - 385,98 5.269,08 5.655,06
DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - 957,15 4.361,24 5.318,39
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO - - - - - - - 15.618,31 15.618,31
INSS PATRONAL - - - - 304.649,40 304.649,40 - - 304.649,40
PIS - - - - 10.104,01 10.104,01 - - 10.104,01
TOTAL DAS DESPESAS 676.004,05 122.190,09 157.147,38 - 314.753,41 1.270.094,93 79.856,39 765.428,66 2.115.379,98
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - 7.460,42 - 7.460,42 - (23.619,90)  (16.159,48)

Custo Total da Entidade Valor %
Recursos Públicos 1.270.094,93 60%
Recursos com Entidades sem Fins Lucrativos 79.856,39 4%
Recursos Próprios da Entidade 765.428,66 36%
Total 2.115.379,98 100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE 
RECURSOS PRÓPRIOS 
E DE ENTIDADES SEM 

FINS LUCRATIVOS
%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS                            572.870,34 67,77%

MATERIAIS E SUPRIMENTOS                              95.677,98 11,32%

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS                              21.740,00 2,57%

SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS                              39.076,15 4,62%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS                              89.328,82 10,57%

IMPOSTOS E TAXAS                                5.655,06 0,67%

DESPESAS FINANCEIRAS                                5.318,39 0,63%

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO                              15.618,31 1,85%

 TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE                          845.285,05 100%

nº 12.101/2009, perfizeram no ano de 2019 o valor de R$ 304.649,40, integralmente aplicados na área da 

Assistência Social.

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO: O valor de isenção de contribuições de PIS sobre Folha 

de Pagamento se baseia na decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

636.941/RS e na Consulta Cosit 173 de 13 de Março de 2017 da Receita Federal - em razão conjunta do disposto no 

art. 19 da Lei nº 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 2014, e na Nota PGFN/CASTF/Nº 

637/2014, perfez no ano de 2018 o valor de R$ 10.104,01, integralmente aplicados na área da Assistência Social.

_______________________________                                                       ________________________________
VALDEIR PRUDENTE NOVELLO                             JAIRO PARADA JUNIOR
               PRESIDENTE    TC CRC 1SP235188/O-8
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