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DECRETO N.º 15.217 DE 05 DE AGOSTO DE 2005
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 1.500,00 (Um mil e

quinhentos reais)
O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o disposto no artigo 4º, § 2º inciso VIII da Lei nº 12.209 de 30 de
Dezembro de 2.004,
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 1.500,00 (Um mil
e quinhentos reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte
classificação:
02.01 GABINETE DO PREFEITO
20.606.4084.4004 DESENV. PLANOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
300-54 CONV. SECRET. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO/SAAESP .... R$ 1.500,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de que
trata o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, proveniente do Convênio
com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

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

Campinas, 05 de agosto de 2005.
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF

Secretário Municipal de Finanças
DECRETO ELABORADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROTOCOLO Nº
05/10/36354/PG/SMCIST-GDR E PUBLICADO PELA COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA SUPRA.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretaria Chefe de Gabinete

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. PREFEITO
MUNICIPAL

Em 08 de agosto de 2005
De Thiago Albertin Mendes – Protocolado n.º 05/10/3.559 PG
À vista dos pareceres emitidos pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos às fls. 32
– 36, INDEFIRO o presente pedido de ressarcimento, uma vez que não restou
comprovada nos autos a responsabilidade do Poder Público no dano sofrido pelo
interessado. À SMAJ/DPDI, para ciência ao interessado e posterior arquivamento.
De Luiz Eduardo Nogueira Porto – Protocolado n.º 04/11/0507 PDU
À vista das manifestações da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fls. 29/v.º  - 33,
AUTORIZO o recebimento das áreas descritas às fls. 06 – 08, a título de
doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos. À SMAJ/DPG-CSADP para as
demais providências, destinadas à efetivação do recebimento da área em questão.
Após à SEPLAMA, para as anotações de praxe.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Presencial
nº 041/2005 - Processo Administrativo nº 05/10/31.682 - Int.: SMS - Objeto:
Aquisição de veículos utilitário/passageiro para uso da Secretaria Municipal de
Saúde. Encerramento (entrega dos envelopes) e sessão de abertura: 22/
08/05 às 09:00 horas. O Edital poderá ser consultado e adquirido a partir do
dia 10/08/05, na Secretaria Municipal de Administração, localizada a Av.
Anchieta nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no horário das 08:30 às 12:00 e das
13:30 às 16:30 horas, mediante o recolhimento do custo de R$10,00 (dez
reais) ou, sem ônus através do site www.campinas.sp.gov.br/sa.

Campinas, 04 de agosto de 2005
CLÉRIA MARIA MORENO GIRALDELO

Pregoeira

ERRATA
No extrato publicado no DOM nº: 8.733, de 03/08/05 referente ao Processo
Administrativo 05/10/22.194,
ONDE SE LÊ:
Processo Administrativo n.º 05/10/22.194. Órgão Requisitante: Secretaria
Municipal de Administração Modalidade: Tomada de Preços n.º 009/05.
Contratada: Elevadores Atlas Schindler S/A. Termo de Contrato n.º 253/05
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e atualizações/
ações complementares com fornecimento de peças, para conservação dos elevadores
instalados no Paço Municipal. Valor: R$112.630,00 (cento e doze mil, seiscentos
e trinta reais) Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura 02/08/05.

LEIA-SE:
Processo Administrativo n.º 05/10/22.194. Órgão Requisitante: Secretaria
Municipal de Administração Modalidade: Tomada de Preços n.º 009/05.
Contratada: Elevadores Atlas Schindler S/A. Termo de Contrato n.º 253/05
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e
atualizações/ações complementares com fornecimento de peças, para
conservação dos elevadores instalados no Paço Municipal. Valor: R$112.630,00
(cento e doze mil, seiscentos e trinta reais) Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura 06/08/05.
Tornar sem efeito o extrato publicado em 03/07/07 referente ao processo
administrativo: 05/10/22.194.

Processo Administrativo n.º 32.101/2002. Órgão Requisitante: Secretaria
Municipal de Cultura /esportes e Lazer. Modalidade: Convite n.º 093/02.
Contratante: Município de Campinas. Contratada: ELETROMATEC
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Termo de Contrato nº 051/02. Termos de
Aditamento n.ºs: 105/02;120/03; 097/04. Termo de Aditamento nº: 135/
2005. Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses a contar de 17/07/2005
e reajuste nos exatos termos do parecer técnico do Sr. Economista de fls. 267
e 268. Valor: R$ 28.997,40 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e sete
reais e quarenta centavos). Assinatura 15/07/05.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Em 08 de agosto de 2005
Processo Administrativo  nº 05/10/27.604 - Interessado: Secretaria
Municipal de Infra-estrutura - Assunto: Pregão Eletrônico nº 010/2005 -
Objeto: Registro de Preços para aquisição de formas de madeiras resinadas.

HOMOLOGAÇÃO
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao
disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art.
3º, inciso II do Decreto Municipal nº 14.217/03, HOMOLOGO o Pregão
Eletrônico nº 010/2005, referente ao Registro de Preços para aquisição de
formas de madeiras resinadas, com os respectivos preços unitários entre
parênteses para os lotes 01 (R$20,25), 02 (R$28,69), 03 (R$41,10), 04
(R$25,90) 05 (R$35,48) e 06 (R$52,00) ofertados pela empresa adjudicatária
LÍDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.
A Coordenadoria de Procedimentos Legais desta Secretaria deverá convocar a
adjudicatária para, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de
recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, que vigerá pelo
prazo de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, devendo a Secretaria
Municipal de Infra-estrutura emitir Ordem de Fornecimento à detentora da
Ata, após o registro da reserva orçamentária no Sistema de Informação Municipal
- SIM e autorização da respectiva despesa.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - à Equipe de Pregão Eletrônico para registro da homologação no Sistema de
Informação Municipal – SIM;
2 – à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC desta Secretaria, para anotações;
3 - à Coordenadoria de Procedimentos Legais desta Secretaria, para lavratura da
Ata de Registro de Preços; e
4 - à Secretaria Municipal de Infra-estrutura para as demais providências.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Em 08 de agosto de 2005
Processo Administrativo  nº 05/10/32.259 - Interessado: Secretaria
Municipal de Administração - Assunto: Pregão Eletrônico nº 011/2005 -
Objeto: Fornecimento parcelado de papel formato A4.

HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao
disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art.
3º, inciso II do Decreto Municipal nº 14.217/03, HOMOLOGO o Pregão
Eletrônico nº 011/2005, referente ao fornecimento parcelado de papel formato
A4, sendo estimado o prazo de 90 (noventa) dias ou até que seja fornecido o
quantitativo total indicado e AUTORIZO  a despesa no valor total de
R$319.529,25 (trezentos e dezenove mil quinhentos e vinte e nove reais e
vinte e cinco centavos), a favor da empresa GIMBA SUPRIMENTOS DE
ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - à Equipe de Pregão Eletrônico para registro da homologação no Sistema de
Informação Municipal – SIM;
2 - à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC desta Secretaria, para anotações;
3 - à Coordenadoria de Procedimentos Legais desta Secretaria, para lavratura do Termo
de Contrato, e
4 – ao Departamento Administrativo desta Secretaria para as demais providências.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

Terça-feira, 09 de agosto de 2005
Tiragem: 1.400 exemplares www.campinas.sp.gov.br
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CONSELHO MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA E COM NECESSIDADES ESPECIAIS - CMADENE

EDITAL DE CONVOVAÇÃO
CONVOCAMOS todos os Conselheiros Titulares e Suplentes para a Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência e com
Necessidades Especiais - CMADENE – a realizar-se no dia 10 de agosto de
2005, na Casa dos Conselhos, sito a Rua Ferreira Penteado, 1331, Centro, com
início às 17:00hs e término 19:00hs.
PAUTA:
1 – Comissão de Legislação e Cidadania – Minuta de Alterações da Lei do
Conselho;
2 – Lei nº 12.326 de 26 de julho de 2005 – Institui a Semana Municipal de Luta
pela Cidadania das Pessoas com Deficiência no Município de Campinas;
3 – Informes.

Campinas, 04 de agosto de 2005
SHIRLEY SILVA

Presidente do CMADENE
(05, 06 E 09/08)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições,
que lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência
Social ) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre a sua
criação, alterada pela Lei nº 11.130 de 15/01/2002 e através de sua Secretaria
Executiva, em obediência ao Decreto 14.302 de 28/04/2003 que dispõe sobre o
Regimento Interno do CMAS RETIFICA a Pauta da Reunião Extraordinária
publicada em DOM de 04/08/2005:
ONDE SE LÊ: PAUTA:
1) Discussão do PL nº 179/2005 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o ano de 2006 e dá outras providências;
2) PPA 2006/2009 ( Proposta Orçamentária )
LEIA-SE: PAUTA:
1) Discussão do Termo de Habilitação do Município de Campinas para a Gestão Plena
2) Discussão do PL nº 179/2005 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o ano de 2006 e dá outras providências;

Campinas, 05 de Agosto 2005
ANDRÉA JANOTTE FARINA

Secretária Executiva do CMAS
(06, 09, 10/08)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE CMDCA – CAMPINAS

RESOLUÇÃO N° 23 /2005 DE 03/08/2005
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA/
Campinas criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada
pela Lei Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua
competência legal, como órgão deliberativo e controlador das ações da Política
de Atendimento à Criança e do Adolescente no Município de Campinas:
CONSIDERANDO
- O Artigo 227 da Constituição da Republica Federativa do Brasil, em especial
no seu parágrafo sétimo;
- O Artigo 204 da Constituição da Republica Federativa do Brasil, e também em
seus incisos I e II, e o Artigo 195 da Constituição que trata da seguridade social;
- A Resolução 145 de 15/10/2004, do conselho Nacional de Assistencia Social
(CNAS), que aprovou a Política Nacional de Assistencia, bem como sua nova
nomenclatura;
- A Resolução número 20/06/2005 do Conselho municipal dos direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA), que indica as prioridades da Política para Crianças
e adolescentes, que deverá integrar o Plano Plurianual de Assistencia Social
(PPAS), à luz dos artigos 227 e 204 da constituição;
- Resolução 130 de 15/07/2005, que aprovou a Norma de Operação Básica –
Sistema Único de Assistência Social ( NOB – SUAS ), em seus indicativos.
“ EM SEU INCISO III, QUE DISPÕE SOBRE DOCUMENTAÇÃO, QUE
DEVERÁ COMPOR O ROL DE DOCUMENTOS, QUE DEVERÃO SER
APRESENTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDANIA,
TRABALHO, ASSISTENCIA E INCLUSÃO SOCIAL, ETC. E CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)”.
RESOLVE:
Declarar que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Campinas (CMDCA), esta em pleno e regular funcionamento, cumprindo sua
missão institucional, determinado pela Lei Municipal nº 6574 de 19 de julho de
1991, e alterada pela Lei Municipal nº 8484 de 04 de outubro de 1995, com
Conselheiros da Sociedade Civil eleitos em fórum próprio, e do Poder Público
nomeados pelo Prefeito Municipal.
CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: Márcia
Beatriz Leal Osório / Lidia Oneida Siqueira Baida /Lucínio de Souza Mesquita
Felix / Geraldo Magela Lemos / Fátima Aparecida de Souza/ Carolina Freire C.
de Carvalho / Rosana Aparecida Borges Carvalho / Amanda P. Barbosa / Maria
Angélia Trintinália / Margarida da Silva Calixto.
CONSELHEIROS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Ligia Costa
Kayse / Lilia Maria Camargo Abdo / Rita Maria Manjaterra Khater / Maria
Geralda Bernardes / Maria Fernanda Haddad / Vanda Regina de Almeida / Gustavo

de Oliveira Alves Boccaletti / Gisleide Abreu / Rosemeire da Silva Raymundo / Cristina
Bueno de Albuquerque / Miriam Rocha Crispim / Andressa Caetano de Melo.
Que o Município de Campinas, conta com o efetivo funcionamento de dois
(02) Conselhos Tutelares remunerados, cumprindo seus deveres institucionais
determinados pela Lei Municipal nº 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela
Lei Municipal nº 8484 de 04 de outubro de 1995, e em conformidade com a Lei
Municipal nº 11323 de 31 de julho de 2002 que reestrutura o Conselho Tutelar.
CONSELHEIROS TUTELARES COMPOSIÇÃO:
Regiões – Noroeste / Sudoeste: Ana Lúcia Gionco, RG. 10.860.941 / Daniela
Watanabe, RG 22.780.794 –7 / Maria Eloiza Salvador, RG 15.463.252 – 1 /
Sandra Olivetti Mattiello RG 13.053.477 – 1 / Silvio Vergulino Euclides, RG
20/R2.386.038.
Regiões – Norte/ Sul/ Leste: Fernando Trevisan, RG 22.068.014 / Francisco
Revoredo, RG 34.604.472-X / Katia Cristina Campolina Pacci, RG 18.075.726
/ Isilda Fernandes Rudecke, RG 18.946.711-3 / Sônia Maria Bonfanti Gonçalves,
RG 10.199.244-0.
Que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, integra
efetivamente a comissão de elaboração do plano plurianual de Assistencia Social
(PPAS), tendo a Resolução CMDCA nº 20/06/2005 apontado as prioridades da
política de criança e do adolescente, determinados pelo Artigo 204 da
Constituição, que integra as ações de atenção à criança na seguridade referente
a Assistencia Social.
-Esta resolução è documento comprobatório para atender ás determinações da
NOB / SUAS, que integra a relação documental na SMAS, etc. e CMAS, para
habilitação de Campinas em Gestão plena da Assistencia Social.

Campinas, 03 de agosto de 2005
LÍDIA ONEIDA SIQUEIRA BAIDA

Presidente do CMDCA
(06, 09, 10/08)

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
ATOS DO CONSELHO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições,
que lhe confere a Lei nº 8742 de 07/12/93 – LOAS ( Lei Orgânica de Assistência
Social ) e tendo em vista a Lei nº 8724 de 27/12/95 que dispõe sobre a sua
criação, alterada pela Lei nº 11.130 de 15/01/2002 e através de sua Presidente,
CONVOCA seus Conselheiros Titulares e Suplentes e convida os interessados
em geral para participar da Reunião Ordinária do CMAS a realizar-se dia 16/08/
2005 às 8:h30 em sua sede à Rua Ferreira Penteado, 1331 – Centro – Campinas.

Campinas, 08 de Agosto de 2005.
ISMÊNIA APARECIDA DOS SANTOS

Presidente em exercício do CMAS/Campinas
(09, 10 E 11/08)

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 1253/05
A Diretora do Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios
NOTIFICA a servidora M.F. 108.577-8 para que apresente no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de preclusão, DEFESA ESCRITA, através de advogado
legalmente habilitado e constituído, sobre os fatos relatados no Protocolado nº
10/67422/03, Processo Administrativo Disciplinar nº 003/04, em trâmite neste
Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios, localizado na
Avenida Anchieta n° 200, 14° andar – Centro – Campinas/SP.

Campinas, 03 de agosto de 2005
MÁRCIA MARIA CREMASCO CHACON

Procuradora Municipal - Diretora Interina do Departamento de Processos Disciplinares e
Investigatórios

(05, 06, 09/08)

PORTARIA N° 199/05
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no Decreto n°
14.070, de 10 de setembro de 2002.
RESOLVE:
Retificar a portaria nº 199/05, referente ao Protocolado nº 10/20644/05
ONDE SE LÊ: Protocolado nº 10/21657/05
O CORRETO É: Protocolado nº 10/20644/05

Campinas, 01 de agosto de 2005
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

Aos, 05 de agosto de 2.005
Em face do termo de contrato 271/03, AUTORIZO a despesa de R$ 2.360,32
(dois mil trezentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), destinados à
execução de serviços extraordinários gráficos, referentes à confecção de folders
e convites, conforme ORS nº 096/04, devendo onerar a dotação codificada sob
nº 1101. 04. 122. 3300.2151.339039.64.00.

FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer
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EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

Aos, 04 de agosto de 2.005
Em face do termo de contrato 271/03, AUTORIZO a despesa de R$ 766,03
(setecentos e sessenta e seis reais e três centavos), destinados à execução de
serviços extraordinários gráficos, referentes à confecção de cartazes e panfletos,
conforme ORS nº 093/04, devendo onerar a dotação codificada sob nº 110
1.04. 122. 3300.2151.3390 39.64.0 0.

FRANCISCO DE LAGOS VIANA CHAGAS
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer

COMUNICADO SME Nº 43/2005
O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições do seu cargo,
COMUNICA que, excepcionalmente, NÃO HAVERÁ sessão de atribuição de
aulas em caráter de substituição na próxima quarta-feira, dia 10/08/2005.

Campinas, 05 de agosto de 2005
HERMANO TAVARES

Secretário Municipal de Educação
(06, 09/08)

COMUNICADO SME/FUMEC Nº 24/2005
ASSUNTO: SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO “DESAFIOS PARA
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA” a
realizar-se em 20 de agosto de 2005, das 8 às 18 horas, na Casa de Portugal,
Rua Ferreira Penteado, nº, 1.349 – Centro.
O Secretário Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal de
Educação Comunitária – FUMEC,
CONSIDERANDO o envolvimento pleno das Unidades Educacionais no
desenvolvimento das metas de política educacional da SME – Campinas, na
busca do aprimoramento e elevação da qualidade social da educação em nosso
município;
CONSIDERANDO que o movimento de mapeamento e reorientação curricular
é um desafio que requer o comprometimento de todos os profissionais da
educação para a implementação das metas, a partir das experiências, práticas e
reflexões socializadas nesse processo;
CONSIDERANDO os nove pontos do “DOCUMENTO PARA DISCUSSÃO
NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE/FUMEC” do Departamento
Pedagógico, divulgado em abril de 2005, como proposições que, em discussão
com todos os educadores, serão gradativamente desenvolvidas na RMEC - Rede
Municipal de Ensino de Campinas;
CONSIDERANDO que há experiências em desenvolvimento – dentro e fora
da rede municipal – que devem ser por nós analisadas e problematizadas;
CONSIDERANDO as formas alternativas de organização do trabalho
pedagógico escolar, propostas e desenvolvidas em outros Municípios, que vêm
constituindo-se em experiências inovadoras que contribuem para a compreensão
dos problemas e enfrentamento dos desafios postos para a educação pública em
nosso país e em nosso município;
COMUNICA  que estarão abertas as inscrições para o SEMINÁRIO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no período de 08 a 12 e 15 a 18 de agosto de
2005, nos NAEDs., no horário das 8 às 17 horas.
Dadas as condições do espaço de realização do Seminário, as inscrições
obedecerão às datas e critérios abaixo relacionados, tendo em vista o
processo de implementação das iniciativas de maior tempo do aluno na
escola e Escola de 9 anos, em discussão com toda a Rede/FUMEC e sua
implementação em determinadas unidades Educacionais a partir de 2006.
Indicamos firmemente aos NAEDs e U.Es que possam organizar-se para garantir a
participação de profissionais de todas as UEs. da Rede/FUMEC no Seminário.
DATA PÚBLICO
8 e 9, 10 e 11/08 Profissionais das escolas RMEC/FUMEC que estão

no projeto de ampliação do tempo do aluno na escola
e/ou Escola de 9 anos(*)

12 e 13/08 Orientadores Pedagógicos, Diretores e Vice- Diretores
de Escolas de Educação Infantil próximas às Escolas
do Ensino Fundamental previstas para Escola de 9 anos (**)

14 e 15/08 Orientadores Pedagógicos, Diretores e Vices Diretores
de outras escolas RMEC/FUMEC,
professores de 1a e 4a séries das outras EMEFs

16 a 18/08 Vagas remanescentes para demais
profissionais da educação da RMEC/FUMEC

(*)
EMEF OZIEL ALVES PEREIRA
EMEF PROF. VICENTE RAO
EMEF JULIO DE MESQUITA FILHO
EMEF MARIA LUIZA POMPEO DE CAMARGO
EMEF GENY RODRIGUEZ
EMEF FRANCISCO PONZIO SOBRINHO
EMEF CIRO EXEL MAGRO
EMEF CAIC PROF. ZEFERINO VAZ
EMEF CARMELINA CASTRO RINCO
EMEF DULCE BENTO NASCIMENTO
EMEF PADRE FRANCISCO SILVA
EMEF CLOTILDE BARRAQUET VON ZUBEN
EMEF LOURENÇO BELLOCHIO
EMEF RAUL PILA
EMEF ANGELA CURY ZAKIA
EMEF VIOLETA DORIA LINS
EMEF PADRE JOSÉ NARCISO V.EHRENBERG

(**)
CEMEI DO CAIC
CEMEI CLÁUDIO DE SOUZA NOVAES
EMEI PERQUENO PRÍNCIPE
EMEI GASPARZINHO
EMEI AGOSTINHO PÁTTARO
EMEI ANITA AFFONSO FERREIRA
CEMEI NAIR VALENTE DA CUNHA
EMEI IRMÃ DULCE
EMEI CATARINA
EMEI CRIANÇA FELIZ
EMEI CARROSSEL
CEMEI MARGARIDA MARIA ALVES
CEMEI ORLANDO FERREIRA DA COSTA
EMEI MARIA ODETE DE SOUZA MOTA

CEMEI ESTER APARECIDA VIANA
EMEI FORMOSINHA
EMEI NOEMIA CARDOSO ASBAHR
EMEI HILTON FEDERICI
EMEI BRANCA DE NEVE
EMEI ESTRELINHA
EMEI SNOOPY
EMEI RECANTO DAS CRIANÇAS
CEMEI PRESIDENTE CASTELO BRANCO
EMEI HERMÍNIA RICCI
EMEI CATARINA M. MANARINI
OBSERVAÇÕES:
1. Mediante estes critérios, estão incluídos todos os profissionais efetivos, função
pública, função atividade, reintegrados judicialmente e substitutos contratados.
2. A inscrição é gratuita e implicará em compromisso de comparecimento pelo
interessado, de forma a garantir sua participação e não prejudicar a programação.
3. Se houver desistência da inscrição, esta deverá ser solicitada até o dia 17/08/05,
para que possa ser oferecida a outro interessado que estiver em lista de espera.
4. As escolas priorizadas nos critérios de inscrição deverão mobilizar-se para a
participação, pois será de grande valia para as discussões coletivas.

Campinas, 05 de agosto de 2005
HERMANO TAVARES

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC
(06, 09/08)

COMUNICADO SME/DEPE Nº 04/ 05
O Departamento Pedagógico COMUNICA que iniciará as atividades do GT de
Currículo. Assim, realizará o primeiro encontro com os grupos, nas datas abaixo,
com a seguinte PAUTA: 1. Organização do GT; 2. Proposta de trabalho; 3.
Encaminhamentos. As pessoas inscritas deverão comparecer em uma das datas
do cronograma, de acordo com sua disponibilidade. Esclarecemos que fizemos
tal organização a partir do que foi apresentado pela maioria dos inscritos.
LOCAL: Sala de reuniões do 1º andar Rua Dr. Quirino, 1562 - Ed. Aquarius

CRONOGRAMA:
DIA DA SEMANA DATA HORÁRIO
SÁBADO 13/08/05 8:00H ÀS 11:00H.
3a. FEIRA 16/08/05 14:00H ÀS 17:00H.
4a. FEIRA 17/08/05 8:00H ÀS 11:00H.
4a. FEIRA 17/08/05 18:00H ÀS 21:00H.

Campinas, 8 de agosto de 2005
HELENA COSTA LOPES DE FREITAS

Diretora do Departamento Pedagógico

ASSEMBLÉIA DO FÓRUM DE REPRESENTANTES DAS
UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DE CAMPINAS

DATA: 13/08/2005 (sábado).
LOCAL: Salão Vermelho, Paço Municipal.
HORÁRIO: Das 8:00h às 8:30h, credenciamento. Das 8:30h às 12:00h,
desenvolvimento da Pauta.
PAUTA:
1. Fala do DEPE sobre ensino fundamental de nove anos;
2. Fala da CGP sobre suas políticas de ações;
3. Representantes do Fórum nas Comissões para discussão e elaboração das
Resoluções SME/FUMEC;
4. Distribuição de material impresso da reunião anterior;
5. Avaliação da reunião;
6. Pauta para próxima reunião.
OBS:  O estacionamento do Paço Municipal poderá ser utilizado pelos
participantes do Fórum, neste dia.

COORDENAÇÃO DO FÓRUM DE REPRESENTANTES DAS
UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DE CAMPINAS

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE
FINANÇAS

Protocolo: 04/10/19108
Interessado: Maria de Lourdes A. de Faria
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito ora apurado de 147,6701 UFIC, com os
débitos existentes em nome do Contribuinte, consubstanciado nos termos dos artigos
163 e 170 da Lei 5.172/66-CTN e artigo 48 e 49 da Lei Municipal 11.109/01.
Protocolo: 04/10/18575
Interessado: Edgar Fraga Moreira Filho
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito ora apurado de 31,3790UFIC com os débitos
existentes em nome do Contribuinte, consubstanciado nos termos dos artigos 163 e 170
da Lei 5.172/66-CTN e artigo 48 e 49 da Lei Municipal 11.109/01.
Protocolo: 04/10/19052
Interessado: Antonio Argentin
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito ora apurado de 38,1001 UFIC, com os
débitos existentes em nome do Contribuinte, consubstanciado nos termos dos artigos
163 e 170 da Lei 5.172/66-CTN e artigo 48 e 49 da Lei Municipal 11.109/01.
Protocolo: 04/05/01033
Interessado: Juliana R. Fagundes
Assunto: Compensação
AUTORIZO a compensação do crédito ora apurado de 49,5083 UFIC, com os
débitos existentes em nome do Contribuinte, consubstanciado nos termos dos artigos
163 e 170 da Lei 5.172/66-CTN e artigo 48 e 49 da Lei Municipal 11.109/01.

FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF
Secretário Municipal de Finanças

JUSTIFICATIVA – ORDEM CRONOLÓGICA
A Prefeitura Municipal de Campinas, nos termos do artigo 5º da Lei Federal n.º
8.666 de 21 de junho de 1.993 , modificada pela Lei Federal n.º 8.883, de 8 de junho
de 1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem justificar



4 Campinas, terça-feira, 09 de agosto de 2005Diário Oficial

o pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante interesse
público, dos seguintes serviços e fornecimentos, no mês de  Agosto de 2005.
RAZÃO SOCIAL VENCIMENTO .................... VALOR
COOP.PREST.SERV.CONS CIVIL MONT.IND.MANUT.
GERAL -MÃO NA MASSA. 30/06/2005 .................... 5.219,73
COOP.PREST.SERV.CONS CIVIL MONT.IND.MANUT.
GERAL -MÃO NA MASSA. 30/06/2005 .................. 17.654,95
COOP.PREST.SERV.CONS CIVIL MONT.IND.MANUT.
GERAL -MÃO NA MASSA. 30/06/2005 .................. 55.825,56
COOP.PREST.SERV.CONS CIVIL MONT.IND.MANUT
GERAL -MÃO NA MASSA. 30/07/2005 ................ 122.759,86
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. 13/06/2005 ................ 925.465,85
VIEIRA GALLO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA. 30/07/2005 .................. 40.421,93

FRANCISCO ARSÊNIO DE MELLO ESQUEF
Secretario Municipal de Finanças

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO

IMOBILIÁRIA
Protocolo: 03/10/9971 - Interessado(a): EDGAR DA SILVA
Fica o(a) interessado(a) notificado(a) a sanear o processo em referência,
providenciando, no prazo de 15 dias, a juntada dos seguintes documentos: 1.
Cópias simples da cédula de identidade e do CPF do requerente, nos termos da
In-DRI-SMF nº 001/2003; O atendimento da notificação, no prazo determinado,
é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja
inobservância determina o seu respectivo arquivamento.
Protocolo: 8561/2002- Interessado(a): ÁLVARO DA SILVA DANTAS
Fica o(a) interessado(a) notificado(a) a sanear o processo em referência,
providenciando, no prazo de 15 dias, a juntada dos seguintes documentos: 1.
Cópias simples da cédula de identidade e do CPF da requqrente, nos termos da
In-DRI-SMF nº 001/2003; 2. Apresentar documentação que comprove que a
construção foi concluída em 1997, nos termos do Art. 37 da Lei 11109/01; O
atendimento da notificação, no prazo determinado, é condição indispensável
ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina
o seu respectivo arquivamento.
Protocolo:02/10/7608 Interessado(a): RENATA MILAGRES PALMEIRA
Fica o(a) interessado(a) notificado(a) a sanear o processo em referência,
providenciando, no prazo de 15 dias, a juntada dos seguintes documentos: 1.
Cópias simples da cédula de identidade e do CPF do requqrente, nos termos da
In-DRI-SMF nº 001/2003; O atendimento da notificação, no prazo determinado,
é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja
inobservância determina o seu respectivo arquivamento.
Protocolo: 03/10/28218 - Interessado(a): CADSERVICE PROD.
ELETRÔNICOS LTDA
Fica o(a) interessado(a) notificado(a) a sanear o processo em referência,
providenciando, no prazo de 15 dias, a juntada dos seguintes documentos: 1. Cópia
da certidão de matrícula atualizadas (360 dias) expedida pelo cartório de registro a
que jurisdicionado o imóvel, ou, Escritura de Venda e Compra lavrada como
instrumento público, todos nos termos da OS-DRI-SMF nº 001/2004. Obs.: tal
solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do C.C.O.
DE 18/05/2005 e os dados constantes do cadastro imobiliário municipal.. O
atendimento da notificação, no prazo determinado, é condição indispensável para
a atualização do cadastro imobiliário municipal e do carnê de IPTU/Taxas.

MAURÍCIO MOTTA DELAMANO
Coordenador Setorial – CSFI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo nº: 46568/00
Interessado: José Barbosa de Paula
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 047.600.000-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos
acostados aos autos, notadamente a vistoria de fls. 06, e fundamentado nos artigos 145
e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, e também nos artigos 28 e
33 da Lei Municipal nº 5.626/85(CTM), e atendendo aos preceitos insculpidos pelos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento
do IPTU, correspondente ao exercício de 2000 (emissão 07/2000), relativo ao imóvel
codificado sob o nº 047.600.000-02, alterando-se a área construída para 203,00 m², o
tipo/padrão/subpadrão para A-3.0 e o ano base de depreciação para 1991, mantendo-se
os demais dados de áreas e fatores inalterados. Determino que o lançamento do exercício
de 2001 seja retificado, com os mesmos dados da decisão ora proferida, consoante o
disposto no artigo 145, III do CTN. Determino que o lançamento em questão seja
retificado, a partir do exercício de 2002, alterando-se a área construída para 250,97 m²,
o tipo/padrão/subpadrão para A-3.2 e o ano base de depreciação para 1992, conforme
parecer fiscal às fls. 15, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos
termos da Lei 9.927/98 (e alterações), em consonância com o disposto nos artigos 145,
III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da presente
decisão, dentro do presente exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de
2000, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações
posteriores, bem como, e especialmente do constante no artigo 28 da Lei 11.111/01.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei
11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão contrária à
Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 11845/02
Interessado: Wagner Gonçalves
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU 2002
C.C.: 043.508.800-03
Em face do exposto, com fulcro nos elementos acostados aos autos, notadamente
o parecer às fls. 16, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173,
todos do Código Tributário Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei
Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57
a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento
do IPTU, correspondente ao exercício de 2002, relativo ao imóvel codificado
sob o n.º 043.508.800-03, transformando-se de territorial para predial, com
área construída de 100,79 m², tipo/padrão/subpadrão A-2.0, e ano base de
depreciação 2001, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados,
nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações posteriores). Determino que os

lançamentos dos exercícios de 2003, 2004 e 2005 sejam retificados, com os
mesmos dados da decisão ora proferida, consoante o disposto no artigo 145, III
do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da
presente decisão, dentro do presente exercício fiscal, com cobrança retroativa
ao exercício de 2002, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 (e alterações posteriores), bem como, e especialmente,
do constante no artigo 28 da Lei Municipal 11.111/01. Deixo de recorrer à
Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01,
tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão contrária à
Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 02/10/19952
Interessado: José Roberto Munhoz
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 055.024.226-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de revisão de
lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2002, relativo ao imóvel
codificado sob o n.º 055.024.226-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições da Lei 9.927/98 (e alterações) e da Lei
11.111/01. Determino, a partir do exercício de 2000, a retificação do
lançamento em questão, alterando-se o ano base de depreciação para 1996,
observando que a partir de 2003, a área construída deverá ser alterada para
264,79 m², conforme manifestação às fls. 119 e 120, mantendo-se os demais
dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações
posteriores), consoante com o disposto no artigo 145, III e 173 do CTN. Reemitam-
se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro
do presente exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2000,
cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 (e
alterações posteriores), bem como, e especialmente, do constante no artigo 28 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
oficial estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 03/10/13070
Interessado: Samir Rached
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 042.011.104-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria de fls. 20 a 23, e
atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01, defiro o pedido de Revisão de Lançamento do IPTU, referente ao
exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado sob o n.º 042.011.104-02,
atribuindo-se tipo/padrão/subpadrão de construção e ano base de depreciação
para cada um dos pavimentos existentes no imóvel, conforme demonstrado
abaixo, vez que o valor do metro quadrado de construção é aquele correspondente
a cada um respectivos pavimentos, conforme padrões construtivos previstos
nas tabelas constantes da Lei, posto tratar-se de imóvel com mais de um tipo/
padrão/subpadrão construtivo com característica predominantemente não
residencial, conforme Lei 9.927/98, com as alterações introduzidas pela Lei
11.111/01 e regulamentada pela IN – DRI/SMF nº 001 de 14 de maio de 2004:
ÁREA CONSTRUÍDA (M²) ANO BASE TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO
81,00 1975 A-2.8
174,00 1975 F-2.0
ÁREA TOTAL: 255,00 M² - -
Com base no parecer fiscal às fls. 25, determino a retificação do lançamento
em questão, a partir do exercício de 2005, relativo ao imóvel, alterando-se a
área construída e o tipo/padrão/subpadrão, conforme o demonstrado abaixo:
ÁREA CONSTRUÍDA (M²) ANO BASE TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO
81,00 1975 A-2.8
204,40 1979 F-2.0
ÁREA TOTAL: 285,40 M² - -
Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, dentro do presente exercício
fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2003, cancelando-se os respectivos
débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98 (e alterações posteriores), bem
como, e especialmente, do constante no artigo 28 da Lei Municipal 11.111/01.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da
Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão
contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 03/10/13071
Interessado: Samir Rached
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 042.031.745-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria de fls. 21 a 25, e
atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01, defiro o pedido de Revisão de Lançamento do IPTU, referente ao
exercício de 2004, relativo ao imóvel codificado sob o n.º 042.031.745-02,
atribuindo-se tipo/padrão/subpadrão de construção e ano base de depreciação
para cada um dos pavimentos existentes no imóvel, conforme demonstrado
abaixo, vez que o valor do metro quadrado de construção é aquele correspondente
a cada um respectivos pavimentos, conforme padrões construtivos previstos
nas tabelas constantes da Lei, posto tratar-se de imóvel com mais de um tipo/
padrão/subpadrão construtivo com característica predominantemente não
residencial, conforme Lei 9.927/98, com as alterações introduzidas pela Lei
11.111/01 e regulamentada pela IN – DRI/SMF nº 001 de 14 de maio de 2004:
ÁREA CONSTRUÍDA (M²) ANO BASE TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO
197,95 1982 F-2.0
66,02 1979 A-2.3
ÁREA TOTAL: 263,97 M² - -
Determino que os lançamentos dos exercícios de 2004 e 2005 sejam retificados,
com os mesmos dados da decisão ora proferida, consoante o disposto no artigo
145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, dentro
do presente exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2003,
cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98
(e alterações posteriores), bem como, e especialmente, do constante no artigo
28 da Lei Municipal 11.111/01. Determino, a partir do exercício de 2006, a
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alteração da área construída, do tipo/padrão/subpadrão e do ano base de
depreciação, conforme o demonstrado abaixo:
ÁREA CONSTRUÍDA (M²) ANO BASE TIPO/PADRÃO/SUBPADRÃO
197,95 1982 F-2.0
66,02 1979 A-2.4
ÁREA TOTAL: 263,97 M² - -
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65
da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da
decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 04/10/10945 anexo 05/10/5197
Interessado: Emprelotes Emp. Lotead. Ter. S/C LTDA
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.079.707-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria às fls. 16 e 17, e
fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário
Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e
atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU e da Taxa de
Coleta, Destinação e Remoção de Lixo, correspondente aos exercícios de 2004
e 2005, relativo ao imóvel codificado sob o nº 055.079.707-03, alterando-se a
partir de 2004 a área construída para 60,20 m², o tipo/padrão/subpadrão para
A-3.3, observando que a partir de 2005, a área construída deverá ser alterada
para 39,20 m2 e o tipo/padrão/subpadrão para A-3.2, conforme parecer fiscal
às fls. 19, nos termos da Lei nº 9.927/98 (e alterações) e da Lei 11.111/01.
Determino a retificação do lançamento do IPTU, a partir do exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº 055.079.706-03, transformando-
se de territorial para predial com área construída de 133,86 m², o tipo/padrão/
subpadrão para A-3.1 e ano base de depreciação para 2002, conforme parecer
fiscal às fls. 18, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos
termos da Lei nº 9.927/98 e alterações, consoante com o disposto no artigo
145, III, do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos
moldes da presente decisão, dentro do presente exercício fiscal, cancelando-se
os respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores,
bem como, e especialmente do constante no artigo 28 da Lei 11.111/01. Deixo
de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei
11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão
contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 04/10/48995 anexo 04/10/49473, 04/10/61693 e 05/10/20854
Interessado: Abramides Empreend. Imobiliários LTDA
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 042.157.677-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido
de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2004 relativo ao
imóvel codificado sob n° 042.157.677-02, por encontrar-se intempestivo, nos
termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01, devendo o lançamento ser mantido
no referido exercício fiscal, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/13830
Interessado: Silvia Regina da Silva
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 072.225.400-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c
artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, e também nos artigos 20 a 24
da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do
lançamento do IPTU, correspondente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel
codificado sob o nº 072.225.400-02, cancelando-se o lançamento, em face da
subdivisão do referido imóvel em lote 03-SUB e 03-A, emitindo-se o lançamento
para o lote 03-SUB, como territorial, com área de terreno de 416,00 m², e para
o lote 03-A, como predial, com área de terreno de 300,00 m², com área
construída de 159,19 m², tipo/padrão/subpadrão A-3.0 e ano base de depreciação
2001, conforme cópia da matrícula às fls. 08 e vistoria às fls. 24, nos termos da
Lei nº 9.927/98 (e alterações) e da Lei 11.111/01, consoante com o disposto
no artigo 145, III, do CTN. Determino que sejam emitidos os lançamentos para
os exercícios de 2002, 2003 e 2005, com os mesmos dados da decisão ora
proferida, em consonância com o disposto no artigo 145, III do CTN. Reemitam-
se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da presente decisão,
dentro do presente exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de
2002, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e
alterações posteriores, bem como, e especialmente do constante no artigo 28
da Lei 11.111/01. Determino, a partir do exercício de 2006, a alteração do
lançamento referente ao lote 03-A, passando o tipo/padrão/subpadrão para A-
3.3, conforme vistoria às fls. 24 e parecer fiscal às fls. 25, mantendo-se os
demais dados de áreas e fatores inalterados. Deixo de recorrer à Junta de Recursos
tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que
a importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública
Municipal, não excede o limite legal.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA

PROTOCOLADO N° 04/20/00012 e 03/10/44464
RECORRENTE – ANTONIO CARLOS LISBOA
A decisão de 1º instancia foi publicada em 17 de fevereiro de 2004. O recurso
voluntário foi protocolado em 12 de abril de 2004. A legislação municipal
prevê o prazo de 30 (trinta) dias para recurso e impede o conhecimento além
desse prazo, no artigo 70 da lei 11.109/01. Assim, tendo sido protocolado fora
de prazo, não será conhecido o recurso.
PROTOCOLADO N° 05/10/00170, 04/10/10148 e 03/10/10842
RECORRENTE – RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA.

A decisão de 1º instancia foi publicada em 06 de agosto de 2004. O recurso
voluntário foi protocolado em 04 de janeiro de 2005. A legislação municipal
prevê o prazo de 30 (trinta) dias para recurso e impede o conhecimento além
desse prazo, no artigo 70 da lei 11.109/01. Assim, tendo sido protocolado fora
de prazo, não será conhecido o recurso.

MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM
Presidente da JRT

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIARIAS
Protocolado nº 03/10/38443
Interessado: SPOINT Consultoria S/C Ltda.
Assunto: Consulta em Matéria Tributária
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01 e com base nos
elementos acostados aos autos, na manifestação do setor competente, e no art.
70, inciso III, da referida Lei, com redação dada pela Lei 11.780/03, deixo de
conhecer do pedido não restar demonstrada a qualificação e representação do
interessado, nos termos do art. 41, inciso I, da Lei 11.109/01 e dos itens 2 e 3
da IN DRI/DRM/SF 01/03, publicada no DOM de 21/02/03, e por falta de
atendimento da notificação para saneamento do processo. Devem ser observadas
as disposições da Seção II, do Capítulo VIII, da Lei 11.109/01 e a mencionada
IN, para apresentação de consulta em matéria tributária.
Protocolado nº: 04/10/15651
Interessado: Nelson Luiz de Queiroz
Assunto: Restituição de ISSQN
Atendendo ao disposto nos artigos 45 e 57 a 59 da Lei 11.109/01, à vista dos
documentos anexados nos autos e com base na manifestação do setor competente,
indefiro o pedido de restituição do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISSQN, face a não comprovação de imposto pago indevidamente no período
estimado, devendo o contribuinte proceder à apuração do valor do imposto devido
confrontando com a estimativa recolhida, observando o disposto no art. 31, caput
e parágrafo único, da Lei 11.829/03 e no art. 70, caput e parágrafo único, do
Decreto nº 14.590/04. Na hipótese de se verificar a diferença entre o valor recolhido
e o apurado favorável ao contribuinte, este deverá efetuar o requerimento nos
termos da Instrução Normativa nº 004/05 – DRM/SMF, de 08 de Junho de 2005,
que disciplina os requisitos e a forma dos requerimentos relativos ao regime de
pagamento do ISSQN por estimativa.
Protocolado nº: 38.828/02
Interessado: Hélio Ribeiro do Couto
Assunto: Impugnação de ISSQN na construção civil
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária,
nos documentos juntados e em face do que dispõem os artigos 57 a 59 da Lei
11.109/01, não conheço a impugnação do lançamento sob nº 960.002.875
pela sua intempestividade, nos termos do art. 70, I, da referida Lei. Por outro
lado, considerando a regularização da construção da área de 285,90m2 sob os
benefícios da Lei municipal 8.275/95 e o pagamento do imposto relativo a
construção da área de 211,21m2, determino de oficio, nos termos do art. 149,
VIII, da Lei 5.172/66 (CTN), o cancelamento do referido lançamento em face
da extinção do crédito tributário. Considera-se notificado o impugnante com a
publicação desta e nos termos do art. 23, III, da Lei municipal 11.109/01, o
qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando seu pedido de
certidão no Protocolo Geral, ou dirigindo-se ao Porta Aberta para seu pedido de
vista, na forma de legislação municipal pertinente, bem como para, querendo,
apresentar recurso voluntário conforme art. 66 da Lei municipal 11.109/01.
Deixo de recorrer de oficio a Junta de Recursos Tributários por não se tratar de
hipótese prevista no artigo 63 da Lei 11.109/01.
Protocolado nº: 57.434/01
Interessado: Hélio Ribeiro do Couto
Assunto: juros e multa moratórios ref. de ISSQN
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária,
nos documentos juntados e em face do que dispõem os artigos 57 a 59 da Lei
11.109/01, não conheço o pedido pela perda do objeto, visto o cancelamento
do lançamento sob nº 960.002.875 através do protocolado nº 38.828/02.
Considera-se notificado o impugnante com a publicação desta e nos termos do
art. 23, III, da Lei municipal 11.109/01, o qual poderá ter conhecimento do seu
inteiro teor protocolizando seu pedido de certidão no Protocolo Geral, ou
dirigindo-se ao Porta Aberta para seu pedido de vista, na forma de legislação
municipal pertinente, bem como para, querendo, apresentar recurso voluntário
conforme art. 66 da Lei municipal 11.109/01.

ANTÔNIO CARLOS NÓBREGA TORTELLO
Diretor

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente edital DECLARO nulo o(s) lançamento(s) abaixo relacionado(s),
nos termos do art. 26 da Lei nº 11109/2001, por ter sido efetuado incorretamente
o nome do responsável solidário. Novo lançamento será efetuado com o nome
correto.
NOTIFIC. PROT.APROV. RESPONSÁVEL VALOR TOTAL LANÇ. EM R$
220.003.507 39107/98 MAURICIO PAES MIRANDA 6.243,98
220.003.387 1711/96 MAURILIO SOARES DE SOUZA 5.461,22
220.003.576 0025636 RONALDO ALVARENGA SOUZA 2.717,76

HÉLIO PATRICIO DOS SANTOS
Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISSQN incidente sobre serviços de construção civil
O COORDENADOR SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA, no uso
de suas atribuições legais, expede o presente edital NOTIFICANDO os
responsáveis abaixo relacionados do lançamento do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre serviços de construção civil e
congêneres, previstos nos art. 1º, parágrafo único, itens 32 a 34; art. 2º; art. 11,
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inciso I; arts. 24 a 29; art. 30, inciso I; art. 31, inciso II, e art. 84, todos da Lei
nº 8.230/94; no Decreto nº 11.442/94; nos art. 2º, parágrafo único, itens 32 a
34; art. 3º; art. 10, inciso I; arts. 20 a 24; art. 25, inciso I; art. 27, inciso II, e
art. 67, todos da Lei nº 11.110/01; nos art. 2º, item 7, subitens 7.02, 7.04 e
7.05; art. 8º; art. 14, incisos II e XV; arts. 21 a 24; art. 25, inciso IV, e art. 27,
inciso I, todos da Lei nº 11.829/03; no Decreto nº 14.590/04. Considera-se
regularmente notificado o sujeito passivo com a publicação deste Edital, nos
termos da segunda parte do inciso I do artigo 28 da Lei nº 11.109/01, que
poderá apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias a contar na forma
do caput do art. 37, combinado com o inciso III do art. 23, ambos da referida
Lei. Expirado o prazo sem pagamento ou impugnação, os valores contidos nos
lançamentos serão acrescidos dos encargos moratórios, nos termos da Lei nº
11.829/03, e inscritos em Dívida Ativa, nos termos da Lei nº 11.109/01. O
pagamento parcelado somente poderá ser efetuado após a data do vencimento,
nos termos da Lei nº 11.438/02. Informa que as guias de recolhimento do
ISSQN de que trata o presente lançamento tributário poderão ser enviadas por
via postal, as quais poderão, também, ser obtidas no atendimento ao contribuinte
situado no Paço Municipal – térreo – “Porta Aberta”, ou no Posto Avançado do
Shopping Dom Pedro ou do Horto Shopping no Terminal Ouro Verde. Informa
que deverão ser desconsiderados os dados nelas contidos, indicados nos campos
“Cód. Cartográfico” e “Inscrição Anterior”.
NOTIFIC. PROT.APROV. RESPONSÁVEL VALOR TOTAL DO LANÇ. EM R$
220.004.430 8903448/01 CIBELE ANDRADE MACCHI 388,97
220.004.431 47661/95 BARROS PIMENTEL ENG.E COM. LTDA 66.568,62
220.004.432 8100046/01 MIGUEL ALBERTO CARNEVALE 824,40
220.004.433 31289/84 SKALA CONSTR.E COM. LTDA 48,534,49
220.004.435 8100675/01 JOSE MATIAS DE ANDRADE FILHO 1.269,53
220.004.436 8100402/01 ANTONIO DIAS SANCHES 1.27,29
220.004.437 8100641/01 FRANCISCO LACERDA NUNES 246,23
220.004.438 8800360/01 SILVANA REGINA DESTO 1.064,46
220.004.439 10134/01 MANOEL DUARTE DOS SANTOS 1.519,90
220.004.440 8100038/01 JORDELINO SILVERIO 1.147,25
220.004.441 34075/02 CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA 50.967,40

HÉLIO PATRICIO DOS SANTOS
Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIAL SETORIAL DO CADASTRO MOBILIÁRIO

Protocolo: 04/10/67017 PG
Interessado: Amaury José Lopes
Assunto: Solicitação de alteração de CODAE
Observando a Lei Municipal 11829/03, que é regulamentada pelo Decreto
Municipal 14590/04, bem como a Instrução Normativa 006/04 – DRM/SMF;
CONSIDERANDO que o peticionante não agregou qualquer elemento
probatório da sua alegação de prestação, a partir de janeiro de 2000, de serviços
de datilografia, digitação e congêneres, apenas, o que justificaria a alteração do
seu CODAE de 3.029.02 para 3.029.01, que prevê isenção do ISSQN a partir
daquela data, INDEFIRO a solicitação de Amaury José Lopes, de inscrição
municipal 41962-1, de suspensão da cobrança e isenção do ISSQN a partir de
janeiro de 2002, e, do que se depreende, a alteração de CODAE de 3.029.02
para 3.029.01. INFORMO-O, doutra parte, sobre a possibilidade de ele fazer
alteração cadastral do CODAE 3.029.02 para 3.029.01, correspondente à
alteração de sua atividade, através do Porta Aberta, alteração que passaria a
viger a partir da data da sua efetivação.

PAULO C. L. FERROZ
Matr.; 101.954-6 - Coordenador da CSCM

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIAL SETORIAL DO CADASTRO MOBILIÁRIO

Protocolo: 03/10/63735 PG
Interessado: Onofre Antônio de Menezes
Assunto: Solicitação de efetização de cancelamento de inscrição
retroativo
Atendendo à Lei Municipal 11829/03, que é regulamentada pelo Decreto
Municipal 14590/04, bem como à Instrução Normativa 006/04 – DRM/SMF;
CONSIDERANDO que os débitos relativos ao ISSQN que existiam,
concernentes ao período anterior à data de encerramento, 01/08/2002, foram
todos saldados, resolvendo a condição suspensiva que impedia a efetivação do
cancelamento autorizado, conforme publicado no D. O. M. de 11/12/2002,
DEFIRO a solicitação de Onofre Antônio de Menezes, de inscrição municipal
39621-4, de EFETIVAÇÃO do cancelamento desta, considerando data de
encerramento 01/08/2002, efetivação esta que ocorreu em 29/07/2005.

PAULO C. L. FERROZ
Matr.; 101.954-6 - Coordenador da CSCM

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E

ADMINISTRAÇÃO
Protocolo: 10/64204/03 anexado ao 019229/02
Interessado: Dismotor Comércio de Motores Elétricos Ltda
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, INDEFIRO o pedido de revisão de
estimativa do ISSQN e mantenho o valor mensal estimado do ISSQN, para o
período de janeiro a dezembro de 2003, nos termos dos artigos 74 e 81 do
Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/67970/03
Interessado: Maurício Bordão Hernega - ME
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o desenquadramento do
regime de estimativa do ISSQN, para o mês de dezembro de 2003, nos termos
dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/04136/04
Interessado: Afma Comercial e Serviços Ltda EPP
Assunto: Revisão de estimativa
Processo arquivado pela falta de atendimento à Notificação da Fiscalização
Mobiliária no prazo consignado, sem justificativa ou contestação formalizada.
Protocolo: 60/00341/04
Interessado: Jansen Traduções S/C Ltda

Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o desenquadramento do
regime de estimativa do ISSQN, para o período de janeiro a dezembro de 2004,
nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/04731/05
Interessado: Marco Antônio Pires de Moraes ME
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o pedido de revisão de estimativa
do ISSQN e altero o valor mensal estimado do ISSQN, para o período de janeiro a
dezembro de 2005, nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/05521/05
Interessado: Dirson Moretti & Filho Jóias e Relógios Ltda
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o pedido de revisão de estimativa
do ISSQN e altero o valor mensal estimado do ISSQN, para o período de janeiro a
dezembro de 2005, nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/05808/05
Interessado: Eduarda Barros da Silva Luca - ME
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o desenquadramento do
regime de estimativa do ISSQN, para o período de janeiro a dezembro de 2005,
nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/09618/05
Interessado: Marcos Paulo Casteleti - ME
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o pedido de revisão de estimativa
do ISSQN e altero o valor mensal estimado do ISSQN, para o período de janeiro a
dezembro de 2005, nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/10249/05
Interessado: Motordis – Comércio e Manutenção de Motores Elétricos Ltda
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o pedido de revisão de estimativa
do ISSQN e altero o valor mensal estimado do ISSQN, para o período de janeiro a
dezembro de 2005, nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/10494/05
Interessado: Gieve – Comércio e Instalação Ltda - ME
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o desenquadramento do
regime de estimativa do ISSQN, para o período de janeiro a dezembro de 2005,
nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/10725/05
Interessado: E. N. Folgado Transporte - EPP
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o desenquadramento do
regime de estimativa do ISSQN, para o período de fevereiro a dezembro de
2005, nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/10749/05
Interessado: Latot Campinas Oficina Mecânica e Reparos Ltda ME
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o desenquadramento do
regime de estimativa do ISSQN, para o período de janeiro a dezembro de 2005,
nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/10964/05
Interessado: C&D Indústria e Comércio Ltda
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o desenquadramento do
regime de estimativa do ISSQN, para o período de janeiro a dezembro de 2005,
nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/10977/05
Interessado: Instituto Educacional Pirilampo S/C Ltda - ME
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o pedido de revisão de estimativa
do ISSQN e altero o valor mensal estimado do ISSQN, para o período de janeiro a
dezembro de 2005, nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/11154/05
Interessado: GR S.A
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO parcialmente o pedido de
revisão de estimativa do ISSQN e altero o valor mensal estimado do ISSQN,
para o período de janeiro a dezembro de 2005, nos termos dos artigos 74 e 81
do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/11155/05
Interessado: Kássima Natal Cangiani
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o desenquadramento do
regime de estimativa do ISSQN, para o período de janeiro a dezembro de 2005,
nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/11420/05
Interessado: João Roberto Brito - ME
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, INDEFIRO o pedido de revisão de
estimativa do ISSQN e mantenho o valor mensal estimado do ISSQN, para o
período de janeiro a dezembro de 2005, nos termos dos artigos 74 e 81 do
Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 10/11444/05
Interessado: Hawkeys Serviços de Comércio Exterior Ltda
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o pedido de revisão de estimativa
do ISSQN e altero o valor mensal estimado do ISSQN, para o período de janeiro a
dezembro de 2005, nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº 14.590/04.
Protocolo: 60/00185/05
Interessado: Sinergia Serviços de Educação S/S Ltda
Assunto: Revisão de estimativa
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Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o pedido de revisão de
estimativa do ISSQN e altero o valor mensal estimado do ISSQN, para o período
de janeiro a dezembro de 2005, nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº
14.590/04.
Protocolo: 60/00303/05
Interessado: Caçambas Tognolo Ltda ME
Assunto: Revisão de estimativa
Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO o pedido de revisão de
estimativa do ISSQN e altero o valor mensal estimado do ISSQN, para o período
de janeiro a dezembro de 2005, nos termos dos artigos 74 e 81 do Decreto nº
14.590/04.

JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO
Coordenador CSPFA/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 68
do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004, para notificar o
CONTRIBUINTE MERCADÃO DAS BATERIAS AUTOMOTIVAS
CAMPINAS LTDA - ME, inscrito no CCM nº 259-3, que foi desenquadrado do
regime de estimativa do ISSQN, nos períodos de janeiro a dezembro de 2002,
janeiro a dezembro de 2003, janeiro a dezembro de 2004 e janeiro a dezembro
de 2005, nos termos do artigo 80, inciso III do Decreto nº 14.590 de 26 de
janeiro de 2004.

Campinas, 02 de agosto de 2005
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador CSPFA/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 68
do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004, para notificar o
CONTRIBUINTE GIEVE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA - ME, inscrito
no CCM nº 5.758-4, que foi desenquadrado do regime de estimativa do ISSQN,
nos períodos de janeiro a dezembro de 2002, janeiro a dezembro de 2003 e
janeiro a dezembro de 2004, nos termos do artigo 80, inciso III do Decreto nº
14.590 de 26 de janeiro de 2004.

Campinas, 08 de agosto de 2005
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador CSPFA/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 68
do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004, para notificar o
CONTRIBUINTE KÁSSIMA NATAL CANGIANI, inscrito no CCM nº 15.001-
0, que foi desenquadrado do regime de estimativa do ISSQN, no período de abril
a dezembro de 2004, nos termos do artigo 80, inciso III do Decreto nº 14.590
de 26 de janeiro de 2004.

Campinas, 08 de agosto de 2005
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador CSPFA/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 68
do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004, para notificar o
CONTRIBUINTE VILLARDO & VILLARDO S/C LTDA, inscrito no CCM
nº 18.822-0, que foi desenquadrado do regime de estimativa do ISSQN, nos
períodos de janeiro a dezembro de 2002, janeiro a dezembro de 2003, janeiro a
dezembro de 2004 e janeiro a dezembro de 2005, nos termos do artigo 80,
inciso III do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004.

Campinas, 02 de agosto de 2005
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador CSPFA/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 68
do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004, para notificar o
CONTRIBUINTE MP Assessoria em Comércio Exterior Ltda, inscrito no
CCM nº 33.692-0, da alteração do valor mensal estimado do ISSQN, nos períodos
de janeiro a dezembro de 2004 e janeiro a dezembro de 2005, nos termos do
artigo 80, inciso II do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004.
Caso o contribuinte não receba o carnê de estimativa, onde consta o valor
estimado e o prazo para recolhimento, deverá comparecer, ao Porta Aberta,
em um dos seguintes locais: Paço Municipal – térreo, Parque D. Pedro Shopping
ou Horto Shopping, para efetuar a retirada da segunda via do carnê.

Campinas, 05 de agosto de 2005
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador CSPFA/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais,
expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 68 do Decreto
nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004, para notificar o CONTRIBUINTE JANSEN
TRADUÇÕES S/C LTDA, inscrito no CCM nº 50.063-1, que foi desenquadrado
do regime de estimativa do ISSQN, nos períodos de julho a dezembro de 2002,
janeiro a dezembro de 2003 e janeiro a dezembro de 2005, nos termos do artigo 80,
inciso III do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004.

Campinas, 02 de agosto de 2005
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador CSPFA/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 68
do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004, para notificar o
CONTRIBUINTE MARIA ERNESTINA TAMASO MALFATTI, inscrito no
CCM nº 52.676-2, que foi desenquadrado do regime de estimativa do ISSQN,
nos períodos de setembro a dezembro de 2002, janeiro a dezembro de 2003 e
janeiro a dezembro de 2004, nos termos do artigo 80, inciso III do Decreto nº
14.590 de 26 de janeiro de 2004.

Campinas, 08 de agosto de 2005
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador CSPFA/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 68
do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004, para notificar o
CONTRIBUINTE MAURÍCIO BORDÃO HERNEGA - ME, inscrito no CCM
nº 53.305-0, que foi desenquadrado do regime de estimativa do ISSQN, nos
períodos de janeiro a dezembro de 2002, janeiro a novembro de 2003, janeiro
a dezembro de 2004 e janeiro a dezembro de 2005, nos termos do artigo 80,
inciso III do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004.

Campinas, 02 de agosto de 2005
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador CSPFA/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 68
do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004, para notificar o
CONTRIBUINTE PAULO JOSÉ CARUSO DE CAMPOS CAMPINAS
ME, inscrito no CCM nº 61.033-0, que foi desenquadrado do regime de estimativa
do ISSQN, nos períodos de junho a dezembro de 2002, janeiro a dezembro de
2003, janeiro a dezembro de 2004 e janeiro a dezembro de 2005, nos termos do
artigo 80, inciso III do Decreto nº 14.590 de 26 de janeiro de 2004.

Campinas, 08 de agosto de 2005
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador CSPFA/SF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - COORDENADORIA
SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO
PAUTA FISCAL DO VALOR MÍNIMO DA MÃO DE OBRA

INCIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA COMPOSIÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DE ISSQN, INCLUSIVE REFORMAS

OU DEMOLIÇÕES, CONFORME DECRETO Nº.11.442/94
MÊS DE AGOSTO DE 2.005 variação sobre o mês anterior = -0,01%
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO VALOR P/ m2 (real)
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A1 A2 469,71
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A3 A4 535,96
1 RESIDENCIAL HORIZONTAL A 5 628,40
2 RESIDENCIAL VERTICAL B 1 345,72
2 RESIDENCIAL VERTICAL B2 B3 411,28
2 RESIDENCIAL VERTICAL B 4 531,47
3 COMERCIAL HORIZONTAL C 1 553,29
3 COMERCIAL HORIZONTAL C 2 635,15
3 COMERCIAL HORIZONTAL C 3 727,45
4 COMERCIAL VERTICAL D1 402,30
4 COMERCIAL VERTICAL D2 478,88
4 COMERCIAL VERTICAL D3 614,73
5 INDUSTRIAL E1 469,71
5 INDUSTRIAL E2 535,96
5 INDUSTRIAL E3 628,40
6 BARRACÃO TELHEIROS F1 328,80
6 BARRACÃO TELHEIROS F2 375,22

DEMOLIÇÃO e REFORMA (sem aumento de área): enquadramento conforme o tipo de construção
(1 a 6), com base de cálculo reduzida a 30%.
(09,10 E 11/08)
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DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS - COORDENADORIA
SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES, PARA FINS DE
LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO DO ISS INCIDENTE

SOBRE A MÃO-DE-OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL -
(DECRETO Nº.11.442 DE 27/01/94)

MÊS DE AGOSTO 2.005 - variação sobre o mês anterior = -0,01%
MÊS/ANO 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
JANEIRO 1,0787 1,1416 1,3403 1,4580 1,5601 1,6717 1,7670
FEVEREIRO 1,0781 1,1399 1,3299 1,4590 1,5601 1,6700 1,7406
MARÇO 1,0781 1,1392 1,3192 1,4561 1,5576 1,6693 1,7438
ABRIL 1,0641 1,1380 1,3189 1,4545 1,5608 1,6652 1,7408
MAIO 1,0598 1,1376 1,3181 1,4539 1,5608 1,6612 1,7399
JUNHO 1,0106 1,1012 1,2309 1,3730 1,4823 1,6000 1,6872
JULHO 0,9999 1,0846 1,2071 1,3634 1,4807 1,5817 1,6798
AGOSTO 1,0819 1,1949 1,3586 1,4692 1,5730 1,6793
SETEMBRO 1,0776 1,1578 1,3488 1,4692 1,5718 1,6752
OUTUBRO 1,0772 1,1519 1,3406 1,4651 1,5688 1,6745
NOVEMBRO 1,0772 1,1508 1,3415 1,4545 1,5693 1,6705
DEZEMBRO 1,0769 1,1447 1,3416 1,4568 1,5630 1,6705
(09,10 E 11/08)

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E
SUBPREFEITURAS - COORDENADORIA GERAL DE

FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS- VIELA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Fica os proprietários abaixo relacionados INTIMADOS a canalizar e direcionar
escoamento das águas pluviais, por meio de canaleta aberta impermeabilizadas
ou tubulações de forma a permitir o livre escamento das águas pluviais, de modo
a não causar danos às propriedades vizinhas sob pena de multa, no prazo de 15
dias, conforme Lei nº 11468/03, art. 1º. tem III:
DE CASA GRANDE EMPREEND. IMOB. LTDA – PROT. 04/70/4466 –
INTIMAÇÃO 49596 – 49597 – 49598 – 49599 – 49600 – 39502 – 39503.
DE CONDOMINIO FAZENDA BOA VISTA/ VALMIR ALVES PROT. 03/
70/4828 – AIM 76215 – AIM 76216.

ENG. JOSÉ HENRIQUE FERDINANDO DELAMAIN Fº
Coordenador Esp. das Administ. Regionais e Subprefeituras

(09, 10 E 11/08)

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
COORDENADORIA SETORIAL DE PROJETOS

Pelo Senhor Coordenador José Benedito T. Pelatieri
De FABIANA PAULA MORANDI - Protocolo n. 05/10/33317, De
SOCIEDADE DOS MORADORES DO JARDIM VISTA ALEGRE  -
Protocolo n.º 05/10/35418; “Compareçam os interessados”.

Prot.: 05/10/23.691 - fl. 213 - Int.: SMI - Ref.: Pregão Eletrônico n.º 006/
2005 - Objeto: Registro de Preços de aço para concreto armado.
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no
Art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal n.º 14.217/2003, AUTORIZO, com
fulcro nas Atas de Registro de Preços n.º 238/2005, a despesa no valor total de
R$30.940,00 (trinta mil, novecentos e quarenta reais), a favor da empresa
Alimentare Comércio e Representações Ltda., para o fornecimento do
itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.
À Coordenadoria de Planejamento – SMA, para encaminhamento ao Setor de
Contabilidade via SIM, a seguir, à SMI, para o gerenciamento e emissão das
Ordens de Fornecimento às empresas.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

Prot.: 04/10/53.697 - fl. 769 - Int.: SMI - Ref.: Pregão Eletrônico n.º 014/
2004 - Objeto: Registro de Preços de tubos e canaletas de concreto.
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no
Art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal n.º 14.217/2003, AUTORIZO, com
fulcro nas Atas de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de
R$36.321,50 (trinta e seis reais trezentos e vinte e um reais e cinqüenta centavos)
a favor das empresas relacionadas abaixo:
I. Fermix Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$5.226,00 (cinco mil,
duzentos e vinte e seis reais), para o fornecimento do item 01, Ata n.º 509/2004;
II. Construtora Estrutural Ltda., no valor de R$14.453,13 (quatorze mil,
quatrocentos e cinqüenta e três reais e treze centavos), para o fornecimento
dos itens 03 e 04, Ata n.º 510/2004;
III. Facis Tubos e Postes Ltda., no valor de R$2.607,96 (dois mil, seiscentos e sete
reais e noventa e seis centavos), para o fornecimento do item 02, Ata n.º 511/2004;
IV. Olivial Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$10.450,44 (dez mil,
quatrocentos e cinqüenta reais e quarenta e quatro centavos), para o fornecimento
do item 05, Ata n.º 512/2004;
V. Alimentare Comércio e Representações Ltda., no valor de R$3.583,50
(três mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinqüenta centavos), para o
fornecimento do item 07, Ata n.º 513/2004.
À Coordenadoria de Planejamento – SMA, para encaminhamento ao Setor de
Contabilidade via SIM, a seguir, à SMI, para o gerenciamento e emissão das
Ordens de Fornecimento às empresas.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS

Pelo Senhor Coordenador José Benedito T. Pelatieri
De ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS NÚCLEOS JARDIM CAMPO
BELO I E JARDIM SÃO JOÃO - Protocolo n.º 05/10/37914;”Compareça o
interessado”.

C.M.D.U - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Órgão Consultivo dos Poderes Executivo e Legislativo de Campinas

CONVOCAÇÃO
JOÃO DE SOUZA COELHO FILHO, Diretor-Presidente do CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso de suas atribuições,
CONVOCA todos os representantes titulares dos segmentos que compõem o
Conselho, para comparecerem na REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA a ser
realizada no dia 23/08/2005, às 17:30 horas, nas dependências da sala de
reunião 01, do 19º andar da Av. Anchieta nº 200 (Paço Municipal), para a
eleição da nova Diretoria, que cumprirá o mandato do próximo biênio – 2005/
2007. Os titulares dos segmentos que compõem o Conselho que pretenderem
concorrer às eleições, deverão apresentar até o próximo dia 09/08/2005, às
18:00 horas, para a secretária executiva Maria Célia, no 19º andar do Paço
Municipal, na secretaria do C.M.D.U., chapa completa (Presidente, Vice-
Presidente, Primeiro Secretário e Secretário Adjunto), especificando os nomes
e os cargos pretendidos pelos concorrentes.

Campinas, 04 de agosto de 2005
ENGº. JOÃO DE SOUZA COELHO FILHO

Presidente
(05, 06, 09/08)

C.M.D.U. - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Órgão Consultivo dos Poderes Executivo e Legislativo de Campinas

CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS os Senhores Conselheiros titulares e suplentes, das entidades
titulares e suplentes que compõem os respectivos segmentos desse Conselho de
Representação para a 201ª REUNIÃO ORDINÁRIA que será realizada 3ª feira
09 de agosto do corrente ano, às 17h30min., 19º andar, SEPLAMA, sala
Milton Santos, Paço Municipal de Campinas.
PAUTA:
1- Pareceres: PL nº 272/05 e PLC nº 001/05
2- 2ª Conferência da Cidade de Campinas
- Processos
- Referendo dos Delegados do CMDU para etapa Estadual
3- Revisão Plano Diretor;
4- Aprovação da 200ª Ata;
5- Eleição da Diretoria
6- Informes da Diretoria.

Campinas, 04 de agosto de 2005
ENGº JOÃO DE SOUZA COELHO FILHO

Presidente
(05, 06, 09/08)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

EDITAL II/2004
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Campinas CONVOCA o candidato abaixo relacionado, por ordem de
classificação, a comparecer dia 12/08/05, às 09:00hs, ao 7º andar (recepção)
do Paço Municipal - Av. Anchieta, 200, Centro, Campinas/SP,  para
realização de reunião de preenchimento de vaga. O candidato deverá comparecer
munido de documento original de Identidade – R.G. O não comparecimento
implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Processo Seletivo.
CURSO: CIÊNCIAS SOCIAIS
CLAS NOME R G
2 INACIO DE CARVALHO DIAS DE ANDRADE 43955468-8

Campinas, 08 de agosto de 2005
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

JUSTIFICATIVA ORDEM CRONOLÓGICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, nos termos do artigo 5º da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, modificada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de
1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem justificar o
pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante interesse público, dos
seguintes serviços e fornecimentos, no mês de agosto de 2.005.
RAZÃO SOCIAL VENCIMENTO .................... VALOR
AÇÃO ART. P/ DESENV. COMUNITÁRIO 14/07/05 .................. 43.250,00
AÇÃO ART. P/ DESENV. COMUNITÁRIO 05/08/05 .................. 43.250,00
CREDICAR LOC. VEÍC. LTDA. 20/05/05 .................... 6.755,96
CREDICAR LOC. VEÍC. LTDA. 20/05/05 .................... 6.593,15
CREDICAR LOC. VEÍC. LTDA. 30/05/05 ....................... 831,60
CREDICAR LOC. VEÍC. LTDA. 20/06/05 .................... 6.755,96
CREDICAR LOC. VEÍC. LTDA. 20/06/05 .................... 6.593,15
CREDICAR LOC. VEÍC. LTDA. 30/06/05 ....................... 880,42
CREDICAR LOC. VEÍC. LTDA. 20/07/05 .................... 6.755,96
CREDICAR LOC. VEÍC. LTDA. 20/07/05 .................... 6.593,15
CREDICAR LOC. VEÍC. LTDA. 30/07/05 ....................... 917,75
FINO SABOR IND. COM. LTDA. 10/07/05 .................. 38.020,50
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 07/08/05 .................. 32.979,77

Campinas, 08 de agosto de 2005
GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Secretário Municipal Saúde

DISTRITO DE SAÚDE SUDOESTE - VIGILÂNCIA SANITARIA
PROT: 05/50/01515 PSO.
INTERESSADO: VALÉRIA CRISTINA MORETTI PIRES ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESP. TEC. VALÉRIA CRISTINA MORETTI PIRES.
RECURSO: DEFERIDO.
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PROT: 05/50/01515 PSO.
INTERESSADO: VALÉRIA CRISTINA MORETTI PIRES ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL.
RECURSO: DEFERIDO.

PROT. 01/50/01506 PSO.
INTERESSADO: JOSÉ REIS DA SILVA.
ASSUNTO: AUTO DE INFLAÇÃO Nº 11240.
RECURSO:

PROT: 05/50/01501PSO.
INTERESSADO: CRISTINA GONÇALVES M. A. DROGARIA.
ASSUNTO:AUTO DE INFLAÇÃO Nº 11239.
RECUSO: .

A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS COMUNICA:

PROTOCOLO: 05/40/01908 - PL
INTERESSADO: FERNANDO A. C. MONTEI - ME
CNAE: 5224-8/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES
POR POSSUIR COMUNICAÇÃO DIRETA COM RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE
O ITEM 9.1 DA PORTARIA CVS-6/99.

PROTOCOLO: 05/40/01984 - PL
INTERESSADO: DEIVID JUNIOR ALSINES DA SILVA ME
CNAE: 5529-8/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02110 - PL
INTERESSADO: IVONE ALVES DE OLIVEIRA ALIMENTICIOS ME
CNAE: 5221-3/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02124 - PL
INTERESSADO: DOMENICA MARIA SIGNORELLI ME
CNAE: 8520-0/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02174 - PL
INTERESSADO: R. QUEIROZ DA SILVA GALLETTI - ME
CNAE: 5522-0/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02217 - PL
INTERESSADO: HORACIO COUTINHO ORGÂNICOS ME
CNAE: 5229-9/99
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02291 - PL
INTERESSADO: MARIA JOANA DE OLIVEIRA FASSINI - ME
CNAE: 5222-1/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02388 - PL
INTERESSADO: NELSON SOLCIA FILHO
CNAE: 8513-8/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02391 - PL
INTERESSADO: BAVARIUM PARK RESTAURANTE E CHOPERIA
CNAE: 5521-2/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02394 - PL
INTERESSADO: LILIAN DE SOUZA GARRIDO - ME
CNAE: 8516-2/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02395 - PL
INTERESSADO: GRANDINI NOVAES COM. BOLOS E TORTAS LTDA - ME
CNAE: 5522-0/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02410 - PL
INTERESSADO: P.L.C. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CNAE: 5522-0/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02416 - PL
INTERESSADO: L.C.A. PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.
CNAE: 5221-3/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02417 - PL
INTERESSADO: TMB CLÍNICA CIRURGICA S/C LTDA.
CNAE: 8513-8/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02425 - PL
INTERESSADO: HELKYER VICTOR FABIAN HORTIFRUTIGRANGEIRO - EPP
CNAE: 5229-9/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS
INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO N° 15.038, DE 30/12/04).

PROTOCOLO: 05/40/02429 - PL
INTERESSADO: CINTHIA HORIE SASSAHARA
CNAE: 8513-8/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02447 - PL
INTERESSADO: LEÃO BATISTA ALVES DE CARVALHO RESTAURANTE - ME
CNAE: 5521-2/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS
INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO N° 15.038, DE 30/12/04).

PROTOCOLO: 05/40/02481 - PL
INTERESSADO: PAULINO & STRAUSS LANCHONETE LTDA ME
CNAE: 5522-0/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02537 - PL
INTERESSADO: BENTO FRANCISCO SILVA

CNAE: 8513-8/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/00129 - PL
INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS S/C LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPNSABILIDADE TÉCNICA DE ARISTIDES ROSSI JUNIOR, CRM: 25004
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 04/40/03389 - PL
INTERESSADO: PLANETA SAUDE COM SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/01228 - PL
INTERESSADO: MUNHOZ E BARREIROS LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/01674 - PL
INTERESSADO: DROGARIA CAUÃ LTDA ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CARLINA LEMOS SILVEIRA BORGES,
CRF: 23258
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02226 - PL
INTERESSADO: ANA PAULA MARTONI PATIRI
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02341 - PL
INTERESSADO: NILZA SOARES PEREIRA
ASSUNTO: RENVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02419 - PL
INTERESSADO: CRB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE VANESSA FRANCO MARIANI DA
SILVA, CRF: 37859
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02432 - PL
INTERESSADO: J A CAMPOS LEME & CIA LTDA
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4643
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02435 - PL
INTERESSADO: FARMÁCIA SÃO LUÍS DE CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PATRÍCIA DA COSTA PIRES MARTINS,
CRF: 37367
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02438 - PL
INTERESSADO: EBERT FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE JULIANA RODRIGUES MOURA,
CRF: 36143
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02443 - PL
INTERESSADO: DROGASIL S/A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO- RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CARLOS EDUARDO AUGUSTO,
CRF: 33555
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02452 - PL
INTERESSADO: CASA E CARNES JEQUITIBAS LTDA - EPP
ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4642
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02454 - PL
INTERESSADO: NILTON PROVENZANO
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02468 - PL
INTERESSADO: FARMAFER MANIPULAÇÃO E COSMETICOS LTDA ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE TATIANA BONAN NEGRI, CRF:
27912
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02470 - PL
INTERESSADO: DROGADRUGO LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FABIUSA APARECIDA ALVES
RODRIGUES, CRF: 38136
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02478 - PL
INTERESSADO: BIANCHESSI & PASSOS CLÍNICA MÉDICA LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PRISCILLA TRIGO BIANCHESSI PASSOS,
CRM: 88001
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02480 - PL
INTERESSADO: BIANCHESSI & PASSOS CLÍNICA MÉDICA LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CARLOS EDUARDO PASSOS,
CRM:87895
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02496 - PL
INTERESSADO: JOSÉ INÁCIO DE TOLEDO JUNIOR
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02518 - PL
INTERESSADO: SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONSTR. MOB. DO ESTADO DE SÃO PAUL
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/60/01336 - PN
INTERESSADO: DENTAL RICARDO TANAKA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/60/00956 - PN
INTERESSADO: BISCODOCES COM. BISCOITOS DOCES LTDA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 05/10/32830 - PG
INTERESSADO: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: RECURSO – SOLICITAÇÃO DE PRAZO
DEFERIDO 30 DIAS

PROTOCOLO: 05/40/02349 – PL
INTERESSADO: PETINATI ENTRETENIMENTO LTDA
CNAE: 5521-2/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02350– PL
INTERESSADO: MNICA JIMENA SANCHES LASERNA
CNAE: 8520-0/00
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ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02369 – PL
INTERESSADO: CARSEL LANCHES E SUCOS LTDA – ME
CNAE: 5522-0/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS
INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº 15.038, DE 30/12/04)
E INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES POR PRESENÇA
NO AMBIENTE DE OBJETOS EM DESUS OU INSERVÍVEIS; PRESENÇA NO AMBIENTE DE FOCOS
DE INSALUBRIDADE (FCS DE UMIDADE, BOLORES, FUNGOS, ETC), DE ACORDO COM O QUE
ESTABELECE O ART. 24 DA LEI MUNICIPAL 3436/66; ITEM 9.1 DA PORTARIA CVS 6/99 E ARTS.
415+459 DO DEC. ESTADUAL 12.342/78

PROTOCOLO: 05/40/02377 – PL
INTERESSADO: RESTAURANTE E PIZZARIA MONTE CRISTO CAMPINAS LTDA - EPP
CNAE: 5521-2/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02380 - PL
INTERESSADO: ANGELA MARIA DE CARVALHO
CNAE: 8513-8/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02453 – PL
INTERESSADO: DANIEL SIMÕES SANTOS CECILIO - ME
CNAE: 5229-9/99
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02457 – PL
INTERESSADO: MONJARDIM E ROMERO CHOCOLATES LTDA - ME
CNAE: 5222-1/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 05/40/02461 - PL
INTERESSADO: TZION COM IMP EXP LTDA
CNAE: 5132-2/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO

JANETE DO PRADO ALVES NAVARRO
Coordenadora VISA-LESTE

COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE NORTE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PUBLICAÇÕES

N° PROTOCOLO: 05/30/00635 PN DE 26/07/2005
INTERESSADO: PADOVANI & ROSSETTI DE PIZZA LTDA ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 5524-7/03
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO: ROTEIRO DE INST. E COMPLEMENTO
(SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO N° 15.038, DE 30/1204) E POR INSUFICIÊNCIA E/OU
INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM
5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº 15.038, DE 30/12/04), COM RELAÇÃO AOS ASPECTOS
RELACIONADOS NO VERSO DESTE

N° PROTOCOLO: 05/60/01301 PN DE 07/07/2005
INTERESSADO: PANETTERIA GERMÂNIA LTDA ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO: COMPLEMENTO DO ROTEIRO (SUB-
ITEM 5.1.2.B DO ANEXO I DO DECRETO N° 15.038, DE 30/12/04); POR INSUFICIÊNCIA E/OU
INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM
5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº 15.038, DE 30/12/04), COM RELAÇÃO AOS ASPECTOS
RELACIONADOS NO VERSO DESTE; PELAS INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS
COM AS ATIVIDADES POR NÃO INFORMAR SE AS LUMINÁRIAS POSSUEM PROTEÇÃO NA PARTE
INFERIOR, DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE O ITEM 4.18 DO ANEXO DA RESOLUÇÃO RDC
216/04

N° PROTOCOLO: 05/60/01196 PN DE 24/06/2005
INTERESSADO: CAEP-CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISA LTDA.
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 8514-6/99
INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS
INSTALAÇÕES E ATIVIDADES (SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO Nº 15.038, DE 30/12/04),
COM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS NO VERSO DESTE

N° PROTOCOLO: 05/60/01435 PN DE 26/07/2005
INTERESSADO: APARECIDA PEREIRA ME
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 5522-0/00
DEFERIDO COM CONDICIONANTES

N° PROTOCOLO: 05/60/01418 PN DE 22/07/2005
INTERESSADO: LE CLOS VERT BAR E RESTAURANTE LTDA EPP
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 5521-2/01
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/01417 PN DE 22/07/2005
INTERESSADO: AZEVEDO & FAHL LTDA EPP
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 5213-2/01
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 03/60/01421 PN
INTERESSADO: D’NAPOLE COMÉRCIO DE FRIOS E LATICÍNIOS LTDA.
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
INDEFERIDO

N° PROTOCOLO: 03/60/01497 PN
INTERESSADO: DROGARIA MENHA LTDA ME.
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA DE LUCIANA RODRIGUES RIVELLI, CRF/SP N° 24778
INDEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/00834 PN
INTERESSADO: DROGARIA VIVAX LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/60/00913 PN
INTERESSADO: A ESSÊNCIA DA NATUREZA PRODUTOS NATURAIS LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/60/00660 PN
INTERESSADO: DROGARIA SOUZA CAMPINAS LTDA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:

N° PROTOCOLO: 05/60/00280 PN
INTERESSADO: FARMÁCIA CATINI TROMBETA LTDA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/01402 PN
INTERESSADO: GR MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE LUDÉRCIO FERNANDES SARMENTO,
CRF/SP N° 31983

DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/00990 PN
INTERESSADO: CASA DE REPOUSO SANTA HEDWIRGES LTDA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 03/60/0512 PN
INTERESSADO: PATRÍCIA DE SOUZA MAGALHÃES ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA DE ANTONIO CEZAR GULLA, CRM Nº 58416
INDEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/01387 PN
INTERESSADO: REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 13755
DEFERIDO 15 (QUINZE) DIAS A PARTIR DE 19/07/2005

N° PROTOCOLO: 05/60/01292 PN
INTERESSADO: A ESSÊNCIA DA NATUREZA PRODUTOS NATURAIS LTDA.
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 13752
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 05/60/01343 PN
INTERESSADO: BAR PITON LTDA. ME
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AOS AUTOS Nº 13735 E Nº 0762
DEFERIDO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DE 14/07/2005

Campinas, 05 de agosto de 2005
CELI V. R. MUNHOZ

Coordenadora de Vigilância em Saúde Norte

RESOLUÇÃO Nº 178/05
O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,
RESOLVE:

Artigo 1o : Implantar sentido duplo de circulação na Rua Maurílio Augusto
Villas Boas, entre as ruas Porangaba e Vital Brasil, Jardim Novo Taquaral.

Artigo 2o : A presente Resolução entrará em vigência no dia 10/08/2005, às
10h00, revogadas as disposições em contrário.

GERSON LUIS BITTENCOURT
Secretário Municipal de Transportes

DEPARTAMENTO DE CONSTROLE URBANO
INDEFERIDOS
PROT. 05/11/6856 GRUPO FARTURA DE HORTIFRUTI LTDA – PROT. 05/11/6857 GRUPO DA FARTURA
DE HORTIFRUTI LTDA – PROT. 05/11/6894 MONICA C DE CARVALHO

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 7285/78 MICHEL I MAHFOUL – PROT. 17312/79 CERAMICA CEREGATTI LTDA – PROT. 26627/
86 SHIRLEY M A MARQUE – PROT. 03/10/29283 GILBERTO P OLIVEIRA SANTOS

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS
PROT. 05/11/6942 SOC. AMIGOS BAIRRO VILA TEIXEIRA – PROT. 05/11/6711 CLUBE RECREATIVO
DOS FERROVIARIOS

CANCELE-SE O PROJETO DE ANEXAÇÃO DE LOTES
PROT. 10608/96 CALLI COMÉRCIO E CONSTR. LTDA

CANCELE-SE O AIM Nº 12423
PROT. 01/406/04 CASAS BAHIA

COMPAREÇA NO PRAZO DE 10 DIAS, SITO ‘A AV. ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE DE
INFORMAÇÃO PARA CIENCIA
MEMO 119/05 EUROMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA INT Nº 32501

ENGº. RICARDO CHIMIRRI CANDIA
Diretor Deptº. de Controle Urbano

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 04/11/10584 ALEXANDRE J NUNES – PROT. 05/11/2943 JOSE A ERGUY JR – PROT. 05/11/6760
CLEES CONSTR. LTDA – PROT. 05/11/6761 CLEES CONSTR. LTDA – PROT. 05/11/6762 CLEES CONSTR.
LTDA – PROT. 05/11/6763 CLEES CONSTR. LTDA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 32943/93 ALCIZIO P BORGES – PROT. 14559/94 FABIO M DA COSTA

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL
PROT. 05/11/6416 JOSE C VIEIRA – PROT. 05/11/7115 JOSE A PEREIRA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. RESIDENCIAL
PROT. 68236/99 RAQUEL L DE GUIMARÃES

DEFIRO PROJETO DE CONSTR. DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL
PROT. 40197/67 DARIO ORSI JR

DEFIRO A TRANSFERENCIA DE RESPONSAVEL TECNICO
PROT. 05/11/6033 JOSE RICARDO CARREIRA GONZALEZ

COMPAREÇA PARA CIENCIA
PROT. 42823/01 JORGE L G MASSOLA – PROT. 04/11/975 MARIA R P CICOTTI – PROT. 05/11/7024
VIVIAN MASSIGNAN – PROT. 05/11/6617 RITA R NEVES – PROT. 05/11/7058 LUIZ M FERREIRA –
PROT. 05/11/5840 CARLOS A D CARDOSO – PROT. 05/11/7129 MARÇAL FALCARO – PROT. 53296/96
MARCIA C CERIBINO - PROT. 36530/86 APOLO L VISOKAS – PROT. 1643/71 JOSE L DE MELLO

CANCELE-SE O AIM Nº 11940
PROT. 1191/49 ADALBERTO FERREIRA

CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS
PROT. 05/11/2958 IRAIE DOS S FERREIRA

FICA INTERDITADO O IMÓVEL SITO ‘A RUA COMENDADOR LUIS PEREIRA DE QUEIROZ Nº
130.
PROT. 19004/87 CONSTRUTORA PENTEADO DE FREITAS LTDA

PARA JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
PROT. 05/11/7311 RONALDO J DE OLIVEIRA – PROT. 05/11/7307 NILTON R MARINO – PROT. 05/11/
7304 MARIA R F VENTOSA – PROT. 05/11/7316 JUVENAL S FERRO

COMPAREÇA NO PRAZO DE 10 DIAS, SITO ‘A AV. ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE DE
INFORMAÇÕES PARA CIENCIA
PROT. 2073/85 LUCILIA PEREIRA PATEZ AIM Nº 11565

DRA. SILVIA FARIA
Diretora Deptoº de Uso e Ocupação do Solo
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ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA - CMP DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV
CAPÍTULO I - DA COMPETÊNCIA

SEÇÃO 1 - DO CONSELHO
Art. 1º Ao Conselho Municipal de Previdência - CMP, órgão superior de
deliberação colegiada do CAMPREV, instituído pela Lei Complementar
Municipal nº 10, de 30 de junho de 2004, compete, sem prejuízo das atribuições
previstas na referida Lei:
I – estabelecer diretrizes gerais e apreciar as políticas aplicáveis ao Regime
Próprio de Previdência Social;
II – definir, observando a legislação de regência, as diretrizes e regras relativas à
aplicação dos recursos econômico-financeiros do sistema de previdência municipal,
à política de benefícios e à adequação entre os planos de custeio e de benefícios;
III - propor à Diretoria Executiva sugestões, normas, critérios e prioridades
para as atividades previdenciárias da Autarquia;
IV – Informar a Diretoria Executiva do CAMPREV sobre irregularidades de que
tome conhecimento ou outros assuntos de interesse do órgão;
V - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo
VI - aceitar ou recusar legados e doações feitas ao CAMPREV;
VII - deliberar sobre a alienação, desalienação, transferência e gravame de bens
integrantes do patrimônio mobiliário e imobiliário do CAMPREV;
VIII - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária;
IX – Autorizar ou não despesas administrativas propostas pela Diretoria
Executiva do CAMPREV que sejam superiores a R$ 7.999,00
X- Deliberar sobre os planos e programas de benefícios e custeio do CAMPREV;
XI – Deliberar sobre as propostas orçamentárias do CAMPREV;
XII - acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais definidos por este
Conselho, a execução dos planos, programas e orçamentos do CAMPREV;
XIII – acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente CAMPREV;
XIV – Deliberar sobre propostas de alterações deste regimento;
XV - cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a Autarquia;
XVI – Cumprir outras atribuições conferidas em lei, bem como as necessárias
ou correlatas ao fiel cumprimento de suas funções, ainda que não mencionadas,
observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência administrativa;
XVII - deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao
CAMPREV.

SEÇÃO 2 - ATRIBUIÇÃO DOS MEMBROS
Art. 2º Compete ao Presidente, Secretário e conselheiros do CMP, sem prejuízo
das demais atribuições estabelecidas na Lei Complementar nº 10, de 30 de Junho
de 2004 e neste regimento:
I- ao Presidente:
a) supervisionar e coordenar as funções cometidas aos conselheiros;
b) orientar os trabalhos, mantendo em ordem os debates, bem como solucionar
questões de ordem suscitadas nas reuniões;
c) convocar os conselheiros para as reuniões;
d) abrir, prorrogar, suspender e encerrar as reuniões
e) verificar o quorum para as reuniões;
f) submeter as matérias à discussão e votação;
g) determinar a leitura da ata, expedientes, matérias em pauta e demais
documentos;
h) representar o CMP em juízo e fora dele desde que convocados oficialmente;
i) anunciar o resultado das votações, decidindo-as em caso de empate;
j) assinar expedientes e atas;
k) decidir a questão de ordem e submetê-la ao CMP;
l) conhecer as justificativas de ausência ou impedimentos dos conselheiros;
m) destinar os expedientes da reunião;
n) fazer divulgar os atos e fatos de competência do CMP;
o) solicitar ao CAMPREV os recursos e meios necessários à instalação e
funcionamento do CMP.
II - Secretário:
a) registrar a freqüência dos conselheiros às reuniões e o resultado da votação
b) distribuir aos conselheiros a pauta das reuniões, convocações, comunicados,
e previamente, o material referente aos assuntos em pauta;
c) organizar a pauta das reuniões, os serviços de arquivo e documentação;
d) redigir a ata e demais documentos;
e) outras tarefas atribuídas pelo Presidente do CMP.
III - aos Conselheiros:
a) exercer as funções e praticar todos os atos inerentes ao exercício das atribuições
de membro do CMP;
b) comparecer às reuniões na data e hora marcada;
c) cientificar o Presidente do CMP, formalmente com antecedência de 24
(vinte e quatro) horas, eventuais ausências ou impedimentos temporários;
d) examinar matérias que lhe forem atribuídas, manifestando-se formalmente
sobre elas;
e) participar de todas as discussões e deliberações;
f) apresentar proposições, requerimentos, moção, questão de ordem, impugnação/
retificação de ata;
g) votar as proposições submetidas à deliberação do CMP;
h) solicitar a convocação de reuniões extraordinárias sempre que entender
necessárias.

CAPÍTULO II - DO FUNCIONAMENTO
SEÇÃO 1 - DA ESCOLHA DO PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E

SECRETÁRIO
Art. 3º Os membros do CMP escolherão entre si o seu Presidente, Vice-
Presidente e Secretário, através de eleição, no 1º mês de cada ano civil.
§ 1° - O Secretário, será escolhido dentre os membros, para auxiliar o Presidente
durante as reuniões, em caráter permanente, enquanto for integrante do CMP,
na condução dos trabalhos.
§ 2° - O Presidente será substituído pelo Vice-Presidente durante seus
afastamentos, faltas justificadas ou impedimentos deste, desde que justificado
com antecedência.
§ 3° - O Presidente poderá reassumir o cargo a qualquer tempo, mediante
simples comunicação ao Vice-Presidente investido nas funções da presidência.
§ 4° - Quando o Presidente não puder ser substituído pelo Vice-Presidente, ele
o será pelo Secretário ou ainda pelo conselheiro eleito mais votado.

SEÇÃO 2 - DAS REUNIÕES
Art. 4º As reuniões do CMP realizar-se-ão ordinariamente, uma vez por mês,
em dia hora e local, constante da convocação a ser expedida pelo seu Presidente,
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis ou extraordinariamente, desde
que haja convocação prévia pelo Presidente do CMP ou mediante solicitação
do Diretor Presidente do CAMPREV obedecidos os critérios de urgência,
caracterizado por fato relevante.
§ 1° - O CMP também será convocado, extraordinariamente, por um de seus conselheiros,,
em ofício dirigido ao seu Presidente, que num prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento do ofício, providenciará a convocação de todos os conselheiros
obedecido o critério de urgência, caracterizado por fato relevante.
§ 2° - A reunião extraordinária, a ser convocada nos termos do parágrafo
anterior deste artigo, deverá ser marcada para até 5(cinco) dias, contados do
recebimento do ofício pelo Presidente do CMP.

Art 5º. Para suas reuniões, é obrigatório o quorum mínimo de 07 (sete) membros,
incluído o Presidente.

Art.6º As decisões dar-se-ão por maioria absoluta de votos dentre os seus
membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de Minerva, quando exigido
para desempate.
§ 1° - Por deliberação do CMP, a matéria apresentada em uma reunião poderá
ser discutida e votada na reunião seguinte, podendo qualquer conselheiro pedir
vista pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis para análise;
§ 2° - Quando houver urgência, a critério do Presidente, este poderá interferir
no pedido de vista, ocasião em que a matéria será colocada para discussão e
votação na reunião corrente;
§ 3º - Quando a questão em discussão, ou colocada em votação, for de alta
relevância, poderá ser suspensa por prazo determinado, a ser fixado pelo
Presidente, mediante requerimento verbal de um dos conselheiros presentes
§ 4º - Os assuntos não constantes da ordem do dia, só serão discutidos ou
votados se houver concordância de todos os conselheiros presentes.

Art 7º - As reuniões do CMP serão registradas em atas das quais constarão
sucintamente os assuntos tratados, e as decisões tomadas, identificando-se os votos;
§ 1º - Eventuais argumentos, objeto de discussão, só serão transcritos em ata se
o conselheiro o requerer.
§ 2º - As deliberações ou decisões do CMP serão, além de transcritas em atas,
transformadas em Resoluções, quando a relevância do assunto assim o exigir.

Art 8º. Após aprovação e assinatura das atas, o Presidente dará ciência das
delibeirações do Conselho à Diretoria Executiva do CAMPREV, através de
ofício com cópia ao Prefeito Municipal, com fulcro nos dados constantes da
ata correspondente, no prazo máximo da 3(três) dias úteis da reunião, para que
possam ser imediatamente postas em prática.

Art. 9º - Os trabalhos desenvolver-se-ão observando-se a seguinte ordem:
I - leitura e assinatura da ata da reunião anterior;
II - leitura do expediente, compreendendo correspondências e outros documentos
de interesse do CMP;
III - ordem do dia constantes dos assuntos em pauta;
IV - palavra dos conselheiros;
V - votação;
VI - encerramento.
§ 1º - Não haverá em hipótese alguma, votação por procuração.
§ 2º - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão resolvidos pelo CMP.

SECÃO 3 - DAS INFORMAÇÕES E RECURSOS
Art.10º - O CMP tomará conhecimento dos atos praticados pela Diretoria
Executiva do CAMPREV, através de relatório e por exposições feitas pelo
Diretor Presidente.
§ 1º - O Diretor Presidente e a Diretoria Executiva do CAMPREV, poderão
participar das reuniões do CMP para prestar esclarecimentos.
§ 2º - O CMP poderá convocar, para participar de suas reuniões, servidores do
CAMPREV, e dos demais orgãos governamentais, a fim de prestar esclarecimentos
ou assessoramento, referente ao assunto a ser discutido.
§ 3º - Para realizar satisfatoriamente suas atividades, o CMP pode requisitar ao
CAMPREV, a elaboração de estudos e relatórios sempre relativos a assuntos de
sua competência.

Art. 11º O CMP não terá estrutura administrativa e de pessoal própria, contando,
para estas finalidades, com os recursos alocados à sua disposição pelo CAMPREV.

CAPÍTULO III - DO MANDATO
Art. 12 A investidura dos membros do CMP far-se-á mediante Termo de Posse,
sendo indelegável a função investida

Art. 13 - Os membros do CMP perderão o mandato, assumindo o conselheiro
suplente, nas seguintes condições:
I - por falecimento;
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II - por renúncia;
III - faltar a mais de 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, sem
justificativa conforme previsto do art.2º, alínea c deste regimento;
IV - tiver a decisão de perda de mandato decretada em processo administrativo;
V - nas condições previstas no artigo 184 da Lei Complementar Municipal n°
10, de 30 de junho de 2004;
VI - por procedimento lesivo aos interesses do CAMPREV e de seus segurados;
VII - por omissão na defesa dos interesses do CAMPREV e de seus segurados;
VIII - nos casos em que o conselheiro não providenciar o cumprimento das
decisões do CMP, retardar injustificadamente o seu cumprimento, ou modificá-
las sem autorização e motivo justo.
§ 1° - Extinto o mandato do conselheiro, o Presidente convocará imediatamente
o suplente, para substituí-lo.
§ 2° - Os suplentes dos servidores ativos e inativos serão os imediatamente mais
votados no processo eleitoral que elegeu os membros titulares.

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14º Os órgãos governamentais devem prestar toda e qualquer informação
necessária ao adequado cumprimento das competências do CMP, fornecendo,
sempre que necessário, os estudos técnicos correspondentes

Art.15º - As verificações de todo e qualquer documento do CAMPREV, bem
como os pedidos de informação poderão ser requisitados por membro do CMP
por intermédio de seu Presidente;

Art.16º - Na assunção do cargo e término do mandato, todos os membros do
CMP apresentarão Declaração de Bens e Direitos

Art.17º - Os conselheiros do CMP responderão pelos danos resultantes de
omissão no cumprimento de seus deveres e dos atos praticados com culpa ou
dolo, ou com violação da lei ou quaisquer outras normas aplicáveis.
Parágrafo Único – A responsabilidade dos conselheiros do CMP por omissão
no cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro
dissidente que fizer consignar sua divergência em ata de reunião do CMP

Art.18º - As matérias de natureza confidencial que forem apreciadas pelo CMP
serão mantidas sob sigilo por parte dos conselheiros e demais participantes da
reunião, até que seja deliberada a sua divulgação pelo CMP;

Art.19º - Sem prejuízo das normas legais e regulamentares aplicáveis, as atividades
do CMP reger-se-ão por este Regimento Interno

Art.20º - As alterações deste Regimento poderão ser efetuadas desde que
aprovadas por 2/3 (dois terços) dos membros do CMP presentes à reunião em
que o assunto for pautado

ANEXO II
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL - CF DO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS - CAMPREV

CAPÍTULO I - DA COMPETÊNCIA
SEÇÃO 1 - DO CONSELHO

Art. 1º Ao Conselho Fiscal – CF, como o órgão fiscalizador dos atos dos
administradores da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do CAMPREV,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº 10, de 30 de Junho de 2004,
compete sem prejuízo das atribuições previstas na referida Lei:
I – examinar os atos dos administradores do CAMPREV e cumprimento dos
seus deveres legais e estatutários;
II – examinar a qualquer época, contas, livros, registros e outros documentos;
III – emitir parecer sobre os balancetes, balanços, contas, atos da gestão
econômico-financeira, inventários e demonstrativos financeiro-atuariais;
IV – lavrar em ata e pareceres, os resultados dos exames procedidos;
V – relatar ao CMP, as irregularidades eventualmente apuradas, sugerindo as
medidas que julgar necessárias;
VI – opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar no seu
parecer às informações complementares que julgarem necessárias;
VII – aprovar as alterações deste Regimento;
VIII - outras atribuições conferidas em lei, bem como as necessárias ou correlatas
ao fiel cumprimento de suas funções, ainda que não mencionadas, observando-
se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
administrativa;
IX - cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a Autarquia;
X - deliberar sobre os casos omissos no âmbito do Conselho Fiscal obedecendo
ás regras aplicáveis ao CAMPREV.

SEÇÃO 2 - DA ATRIBUIÇÃO DOS MEMBROS
Art. 2º Compete ao Presidente, Secretário e conselheiros do CF, sem prejuízo
das demais atribuições estabelecidas na Lei Complementar Municipal nº 10, de
30 de Junho de 2004 e neste Regimento:
I - ao Presidente:
a) supervisionar e coordenar as funções cometidas aos conselheiros;
b) orientar os trabalhos, mantendo a ordem dos debates, bem como solucionar
questões de ordem suscitadas nas reuniões;
c) convocar os conselheiros para as reuniões;
d) abrir, prorrogar, suspender e encerrar as reuniões;
e) verificação de quorum para as reuniões;
f) submeter as matérias à discussão e votação;
g) determinar a leitura da ata, expedientes, matérias em pauta e demais
documentos;
h) representar o CF em juízo e fora dele;
i) anunciar o resultado das votações, decidindo-as em caso de empate;
j) assinar expedientes e atas;
k) conhecer as justificativas de ausência ou impedimentos dos conselheiros;
m) decidir a questão de ordem e submetê-la ao CF;
n) destinação dos expedientes da reunião;

o) fazer divulgar os atos e fatos de competência do CF;
p) solicitar ao CAMPREV os recursos e meios, necessários à instalação e
funcionamento do CF.
II - ao Secretário:
a) registrar a frequência dos conselheiros às reuniões e o resultado da votação;
b) distribuir aos conselheiros a pauta das reuniões, convocações, comunicados,
e previamente o material referente aos assuntos em pauta;
c) organizar a pauta das reuniões, serviços de arquivo e documentação;
d) redigir a ata e demais documentos;
e) outras tarefas atribuídas pelo Presidente do CF.
III - aos conselheiros:
a) exercer as funções e praticar todos os atos inerentes ao exercício das atribuições
de membro do CF;
b) comparecer às reuniões na data e hora marcada;
c) cientificar o Presidente do CF, com antecedência de 24 (vinte e quatro)
horas, eventuais ausências ou impedimentos temporários;
d) examinar as matérias que lhe forem atribuídas, manifestando-se formalmente
sobre elas;
e) participar de todas as discussões e deliberações;
f) apresentar proposições, requerimentos, moção, questão de ordem, impugnação/
retificação de ata;
g) votar as proposições submetidas à deliberação do CF;
h)solicitar a convocação de reuniões extraordinárias sempre que entender
necessárias.

CAPÍTULO II - DO FUNCIONAMENTO
SEÇÃO 1 - DA ESCOLHA DO PRESIDENTE, DO VICE-PRESIDENTE E

DO SECRETÁRIO
Art. 3º Os membros do CF escolherão entre si o seu Presidente, o Vice-Presidente
e o Secretário, através de eleição, no 1º mês de cada ano civil.
§ 1° - O Secretário será escolhido dentre os membros, para auxiliar o Presidente
durante as reuniões, em caráter permanente, enquanto for integrante do CF, na
condução dos trabalhos. Na sua ausencia será substituído por qualquer membro
deste C.F.
§ 2° - O Presidente será substituído pelo Vice-Presidente durante seus
afastamentos, faltas justificadas ou impedimentos deste, respondendo por todas
as atribuições do Presidente.
§ 3° - O Presidente poderá reassumir o cargo a qualquer tempo, mediante
simples comunicação ao Vice-Presidente, investido nas funções da Presidência.
§ 4° - Quando o Presidente não puder ser substituído pelo Vice-Presidente, ele
o será pelo Secretário ou ainda pelo conselheiro eleito, mais votado.

SEÇÃO 2 - DAS REUNIÕES
Art. 4º As reuniões do CF se realizarão ordinariamente, uma vez por mês, em
dia, hora e local, constante da convocação a ser expedida pelo seu Presidente,
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis ou extraordinariamente, desde
que haja convocação prévia pelo Presidente do CF ou mediante solicitação do
Diretor Presidente do CAMPREV, obedecido o critério de urgência, caracterizado
por fato relevante.
§ 1° - O CF também será convocado, extraordinariamente, por um de seus
conselheiros, desde que haja a anuência de pelo menos 3 (três) conselheiros, em
ofício dirigido ao seu Presidente, que num prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento do ofício, providenciará a convocação de todos os
conselheiros.
§ 2° - A reunião extraordinária, a ser convocada nos termos do parágrafo
anterior deste artigo, deverá ser marcada para até 7 (sete) dias, contados do
recebimento do ofício pelo Presidente do CF.

Art. 5º Para as reuniões, é obrigatório o quorum mínimo de 03 (tres) membros,
incluído o Presidente.

Art. 6º As decisões se darão por maioria absoluta de votos dentre os seus
membros, cabendo ao Presidente o voto de minerva, quando exigido para
desempate.
§ 1° - Por deliberação do CF, a matéria apresentada em uma reunião poderá ser
discutida e votada na reunião seguinte, podendo qualquer conselheiro pedir
vista pelo prazo de 05 dias úteis, para análise.
§ 2° - Quando houver urgência, a critério do Presidente do CF, este poderá
interferir no pedido de vista, ocasião em que matéria será colocada para discussão
e votação na reunião corrente.
§ 3° - Quando a questão em discussão, ou colocada em votação, for de alta
relevância, poderá ser suspensa por prazo determinado, a ser fixado pelo
Presidente, mediante requerimento verbal de um dos conselheiros e aprovação
de todos os presentes.
§ 4° - Os assuntos não constantes da ordem do dia, só serão discutidos ou
votados se houver concordância de todos os conselheiros presentes.

Art. 7º As reuniões do CF serão registradas em atas digitadas, das quais constarão
sucintamente os assuntos tratados, e as decisões tomadas, identificando-se os
votos.
§ 1° - Eventuais argumentos, objeto de discussão, só serão transcritos em ata se
o conselheiro o requerer.
§ 2° - As deliberações ou decisões do CF serão, além de transcritas em atas,
transformadas em Resoluções, quando a relevância do assunto assim o exigir.

Art. 8º Após cada reunião, o Presidente dará ciência de suas deliberações à
Diretoria Executiva do CAMPREV, através de ofício escrito, com cópia ao
Prefeito Municipal, com fulcro nos dados constantes da ata correspondente, no
prazo máximo da 3 (três) dias úteis da reunião, para que possam ser
imediatamente postas em prática.

Art. 9º Os trabalhos se desenvolverão observando a seguinte ordem:
I - leitura e assinatura da ata da reunião anterior;
II - leitura do expediente, compreendendo correspondências e outros documentos
de interesse do CF;
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III - ordem do dia constantes dos assuntos em pauta;
IV - palavra dos conselheiros;
V - votação;
VI - encerramento.
§ 1º - Não haverá em hipótese alguma, votação por procuração.
§ 2º - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão resolvidos pelo CF.

SEÇÃO 3 - DAS INFORMAÇÕES E RECURSOS
Art. 10 O CF tomará conhecimento dos atos praticados pelo CAMPREV,
inerentes à sua área, através de relatórios e por exposições feitas pelo Diretor
Presidente.
§ 1º - O Diretor Presidente do CAMPREV, poderá participar das reuniões do
CF, para prestar esclarecimentos;
§ 2º - O CF poderá convocar, para participar de suas reuniões, servidores do
CAMPREV e demais órgãos governamentais, a fim de prestar esclarecimentos
ou assessoramento, referente ao assunto a ser discutido.

Art. 11 O CF não terá estrutura administrativa e de pessoal própria, contando,
para estas finalidades, com os recursos alocados à sua disposição pelo CAMPREV.

CAPÍTULO III - DO MANDATO
Art. 12 A investidura dos membros do CF far-se-á mediante Termo de Posse,
sendo indelegável a função investida.

Art. 13 Os membros titulares do CF perderão o mandato, assumindo o suplente,
nas seguintes condições:
I - por falecimento;
II - por renúncia;
III - faltar a mais de 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, sem
justa causa;
IV - tiver a perda de mandato decidida em processo administrativo;
V - nas condições previstas no artigo 184 da Lei Complementar Municipal n°
10, de 30 de Junho de 2004;
VI - por procedimento lesivo aos interesses do CAMPREV e de seus segurados;
VII - por omissão na defesa dos interesses do CAMPREV e de seus segurados;
VIII - nos casos de o conselheiro não providenciar o cumprimento das decisões
do CF, retardar injustificadamente o seu cumprimento ou modificá-las sem
autorização e motivo justo.
§ 1° - Extinto o mandato de conselheiro, o Presidente convocará o suplente
imediatamente, para substituí-lo.
§ 2° - Os suplentes dos servidores ativos e inativos serão os imediatamente
mais votados no processo eleitoral que elegeu os membros titulares.
§ 3° - O prazo para justificação a que se refere o inciso III deste artigo, será de
até 05 (cinco) dias úteis, da data da reunião.

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14 Os órgãos governamentais devem prestar toda e qualquer informação
necessária ao adequado cumprimento das competências do CF, fornecendo,
sempre que necessário, os estudos técnicos correspondentes.
Parágrafo único – As verificações de todo e qualquer documento do CAMPREV,
bem como os pedidos de informações poderão ser requisitados pelo CF, por
intermédio de seu Presidente, dependendo tais requisições de deliberação dos
demais conselheiros.

Art. 15 Na assunção do cargo e término da gestão, todos os membros CF
apresentarão Declaração de Bens e Direitos.

Art. 16 Os conselheiros do CF responderão pelos danos resultantes de omissão
no cumprimento de seus deveres e dos atos praticados com culpa ou dolo, ou
com violação da lei ou quaisquer outras normas aplicáveis.
Parágrafo único - A responsabilidade dos conselheiros do CF por omissão no
cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro dissidente
que fizer consignar sua divergência em ata de reunião do CF.

Art. 17 As matérias de natureza confidencial que forem apreciadas pelo CF
serão mantidas sob sigilo por parte dos conselheiros e demais participantes da
reunião, até que seja deliberada a sua divulgação.

Art. 18 Sem prejuízo das normas legais e regulamentares aplicáveis, as atividades
do CF reger-se-ão por este Regimento Interno.

ANEXO III
REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS - CAMPREV

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA
SEÇÃO 1 - DA ORGANIZAÇÃO

Art. 1º A Diretoria Executiva do CAMPREV compõe-se de:
I - 1 (um) Diretor Presidente;
II - 1 (um) Diretor Financeiro;
III - 1(um) Diretor Administrativo;
IV - 1 (um) Diretor Previdenciário.
Parágrafo único - O CAMPREV contará com uma Procuradoria Jurídica,
responsável por sua advocacia contenciosa e administrativa, e por sua assessoria
e consultoria jurídica, como órgão subordinado à Presidência.

SEÇÃO 2 - DA COMPETÊNCIA
SUBSEÇÃO I - DO DIRETOR PRESIDENTE

Art. 2º O Diretor Presidente é responsável pela direção, gerenciamento e pelo
cumprimento da política e diretrizes de ação do CAMPREV.
§ 1º - O Diretor Presidente será de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito
Municipal, escolhido dentre os servidores segurados.
§ 2º - É requisito para ocupar o cargo ter, no mínimo, 10 (dez) anos de
contribuição ao regime próprio de previdência social do Município de Campinas
ou à Caixa de Previdência da Câmara Municipal.
§ 3º - O Diretor Presidente deverá obrigatoriamente ter experiência comprovada
na área e formação superior, preferencialmente em Administração, Finanças,
Economia, Contabilidade, Ciências Atuariais ou Seguridade.

Art. 3º Compete ao Diretor Presidente:
I – propor a política e diretrizes de ação do CAMPREV;
II - a administração geral do CAMPREV;
III - cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares que regem
a Autarquia;
IV - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Municipal de
Previdência - CMP e do Conselho Fiscal - CF;
V - encaminhar ao CMP a proposta orçamentária anual do CAMPREV, bem
como suas alterações e as propostas de sua política de investimentos;
VI – encaminhar recursos para a Junta de Recursos - JR
VII - encaminhar as avaliações atuariais e as auditorias contábeis de balanço,
após devidamente aprovadas pelo CMP, ao Ministério de Previdência Social,
conforme disposto na legislação vigente;
VIII - decidir, após o devido trâmite do processo administrativo, o pedido de
concessão de beneficio previdenciário, nos casos de auxílio doença, salário
maternidade, auxílio reclusão e salário-família;
IX - encaminhar, após o devido trâmite do processo administrativo, o pedido
de concessão de beneficio previdenciário;
X - organizar o quadro de pessoal de acordo com o orçamento aprovado,
podendo, quanto aos seus servidores:
a) nomeá-los a cargo efetivo, após regular aprovação em concurso público de
provas ou de provas e títulos;
b) promovê-los e movimentá-los, observando a legislação própria;
c) nomeá-los e exonerá-los a pedido, ou de ofício, quando ocupantes de cargo de
livre provimento e exoneração;
d) aplicar as penas disciplinares, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Campinas;
XI - propor ao CMP o preenchimento das vagas do quadro permanente de
pessoal e dos cargos de livre provimento;
XII - expedir instruções e ordens de serviço;
XIII - organizar os serviços de prestação previdenciária do CAMPREV;
XIV - assinar e responder pelos atos, fatos e interesses do CAMPREV, em juízo
e fora dele, ressalvada a competência prevista no art. 7º da Lei Complementar
Municipal nº 10, de 30 de Junho de 2004;
XV - assinar, em conjunto com o Diretor Financeiro, os cheques e demais
documentos do CAMPREV, movimentando os fundos existentes;
XVI - submeter ao CMP e ao CF, os assuntos a eles pertinentes e facilitar o
acesso de seus membros aos órgãos, informações e documentos do CAMPREV,
para o desempenho de suas atribuições;
XVII - assinar os instrumentos contratuais e ordenar as despesas deles decorrentes;
XVIII - promover as avaliações atuariais anuais, determinada pela legislação;
XIX - propor ao CMP, a contratação de gestores de carteiras de investimentos
do CAMPREV, de consultores técnicos especializados e outros serviços de
interesse do órgão previdenciário;
XX - autorizar licitações e contratações;
XXI - prestar contas de sua gestão, na forma e prazos estipulados em cada caso;
XXII - apresentar no prazo legal, as informações solicitadas aos órgãos
competentes;
XXIII - outras atribuições conferidas em lei, bem como as necessárias ou
correlatas ao fiel cumprimento de suas funções, ainda que não mencionadas,
observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência administrativa.
XXIV - delegar atos que não sejam de sua competência privativa.

SUBSEÇÃO II - DO DIRETOR FINANCEIRO
Art. 4º O Diretor Financeiro será nomeado dentre os servidores participantes,
da administração direta, suas autarquias, fundações públicas e da Câmara
Municipal, através de eleição direta.
§ 1º - É requisito para ocupar o cargo ter, no mínimo, 10 (dez) anos de
contribuição ao regime próprio de previdência social do Município de Campinas
ou à Caixa de Previdência da Câmara Municipal.
§ 2º - O Diretor Financeiro deverá obrigatoriamente ter experiência comprovada
na área e formação superior, preferencialmente em Administração, Finanças,
Economia, Contabilidade, Ciências Atuariais ou Seguridade.

Art. 5º Compete ao Diretor Financeiro:
I - baixar ordens de serviços relacionadas a assuntos financeiros;
II - providenciar, até o quinto dia útil de cada mês, o fornecimento dos informes
necessários à elaboração do balancete do mês anterior;
III - manter a contabilidade financeira, econômica e patrimonial em sistemas
adequados e sempre atualizados, elaborando balancetes e balanços, além de
demonstrativos das atividades econômicas da Autarquia;
IV - promover arrecadação, registro e guarda de rendas e quaisquer valores
devidos ao CAMPREV, bem como a publicidade da movimentação financeira;
V - processar e liquidar as despesas e seus respectivos pagamentos, inclusive dos
proventos, dos benefícios e da folha de pagamento;
VI - efetuar a elaboração do orçamento anual e plurianual de investimentos,
bem como todas as resoluções atinentes à matéria orçamentária ou financeira
e o acompanhamento da respectiva execução;
VII - apresentar e publicar no Diário Oficial do Município, bimestralmente, os
quadros, dados estatísticos e balancetes, a fim de que se permita o
acompanhamento das tendências orçamentárias;
VIII - providenciar a abertura de créditos adicionais, quando houver necessidade,
em conjunto com os demais membros da Diretoria e Conselhos;
IX - efetuar tomada de caixa, em conjunto com os demais membros da Diretoria
e Conselhos;
X - assinar os cheques e requisições, movimentar contas bancárias e aplicações
financeiras junto às entidades financeiras, em conjunto com o Diretor Presidente;
XI - propor ao Diretor Presidente a política de investimentos do CAMPREV,
respeitados os princípios da qualidade e da fiel observância dos procedimentos
internos, assegurando total transparência na alocação e administração dos
Recursos Garantidores das Reservas Técnicas da entidade, zelando pela promoção
de elevados padrões éticos nas operações e controle dos recursos do CAMPREV;
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XII - submeter ao Diretor Presidente as propostas de investimentos dos recursos
do CAMPREV;
XIII - adotar todas as medidas necessárias para que as aplicações financeiras do
CAMPREV tenham a melhor rentabilidade, com liquidez e segurança;
XIV - acompanhar e controlar as aplicações financeiras do CAMPREV,
encaminhando relatórios periódicos à Presidência sobre a situação dos
investimentos;
XV - responder pelos aspectos contábeis e financeiros da administração do
CAMPREV;
XVI - outras atribuições conferidas em lei, bem como as necessárias ou correlatas
ao fiel cumprimento de suas funções, ainda que não mencionadas, observando-
se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
administrativa;
XVII - decidir sobre proposições encaminhadas pelos dirigentes de órgãos
subordinados, submetendo-as, quando for o caso, à aprovação do Diretor
Presidente;
XVIII - referendar os atos do Diretor Presidente, relativos a sua área de atuação;
XIX - cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares que regem
a Autarquia;
XX - delegar atos que não sejam de sua competência privativa;
XXI - assistir ao Diretor Presidente no desempenho de suas atribuições.

SUBSEÇÃO III - DO DIRETOR ADMINISTRATIVO
Art. 6º O Diretor Administrativo será nomeado dentre os servidores
participantes, da administração direta, suas autarquias, fundações públicas e da
Câmara Municipal, através de eleição direta.
§ 1º - É requisito para ocupar o cargo, ter no mínimo, 10 (dez) anos de
contribuição ao regime próprio de previdência social do Município de Campinas
ou à Caixa de Previdência da Câmara Municipal.
§ 2º - O Diretor Administrativo que não tiver experiência comprovada nas áreas
específicas será submetido, no início do mandato, a curso de capacitação custeado
pelo CAMPREV, mediante aprovação do Conselho Municipal de Previdência.

Art. 7º Compete ao Diretor Administrativo:
I - baixar as ordens de serviços relacionados aos assuntos administrativos;
II - manter os serviços de protocolo, expediente e arquivo;
III - administrar os serviços relacionados com o pessoal do CAMPREV, inclusive
os pertinentes ao concurso público, ao aperfeiçoamento, ao treinamento e à
assistência;
IV - manter os serviços relacionados com a aquisição, recebimento, guarda e
controle de materiais;
V - fiscalizar o consumo de material, primando pela economia;
VI - manter arquivo cronológico das licitações, dos contratos e de seus
aditamentos, observada a legislação própria;
VII - supervisionar o serviço de relações públicas e os de natureza interna;
VIII - assinar juntamente com o Diretor Presidente todos os atos administrativos
referentes ao ingresso, demissão, exoneração, dispensa, licenças, férias,
afastamento e aplicação de penas disciplinares de servidores da Autarquia;
IX - supervisionar o setor de documentação de segurados e pensionistas;
X - supervisionar o setor de compras, almoxarifado e patrimônio do CAMPREV,
através de controles e chapeamento de bens;
XI - organizar e formar a Comissão Permanente, criada pelo CAMPREV, com
a função de receber, examinar e julgar os procedimentos relativos às licitações
e ao cadastro de licitantes;
XII - fiscalizar a conservação do material permanente da Autarquia;
XIII – supervisionar o serviço de folha de pagamento
XIV- praticar os atos administrativos concernentes à homologação, adjudicação
dos objetos pertinentes às respectivas licitações a serem procedidas no
CAMPREV, bem como proceder à respectiva lavratura dos contratos
administrativos e instrumentos similares;
XV - outras atribuições conferidas em lei, bem como as necessárias ou correlatas
ao fiel cumprimento de suas funções, ainda que não mencionadas, observando-
se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
administrativa;
XVI - cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares que regem
a Autarquia;
XVII - decidir sobre proposições encaminhadas pelos dirigentes de órgãos
subordinados, submetendo-as, quando for o caso, à aprovação do Diretor
Presidente;
XVIII - referendar os atos do Diretor Presidente, relativos a sua área de atuação;
XIX - delegar atos que não sejam de sua competência privativa;
XX - assistir ao Diretor Presidente no desempenho de suas atribuições.
XXI – assinar em conjunto com Diretor Presidente os cheques e demais
documentos do Camprev, movimentando os fundos existentes, na ausência do
Diretor Financeiro.

SUBSEÇÃO IV - DO DIRETOR PREVIDENCIÁRIO
Art. 8º O Diretor Previdenciário será nomeado dentre os servidores participantes,
da administração direta, suas autarquias, fundações públicas e da Câmara
Municipal, através de eleição direta.
§ 1º - É requisito para ocupar o cargo, ter no mínimo, 10 (dez) anos de
contribuição ao regime próprio de previdência social do Município de Campinas
ou à Caixa de Previdência da Câmara Municipal.
§ 2º - O Diretor Previdenciário que não tiver experiência comprovada nas
áreas específicas serão submetidos, no início do mandato, a curso de capacitação
custeado pelo CAMPREV, mediante aprovação do Conselho Municipal de
Previdência.

Art. 9º Compete ao Diretor de Previdência:
I - baixar ordens de serviços relacionadas aos assuntos previdenciários;
II - supervisionar e gerenciar as atividades de concessão, atualização e
cancelamento de benefícios;
III - propor ao Diretor Presidente a política de seguridade do CAMPREV;
IV - planejar, coordenar e controlar os assuntos administrativos ligados ao
segurados do CAMPREV;

V - promover o relacionamento entre o CAMPREV e seus segurados;
VI - administrar e operacionalizar o passivo do CAMPREV;
VII - fornecer os dados necessários às avaliações atuariais anuais, determinada
pela legislação;
VIII - criar e manter atualizado o banco de dados dos participantes, beneficiários
e dos dependentes;
IX - emitir o extrato anual individualizado, de prestação de contas;
X - outras atribuições conferidas em lei, bem como as necessárias ou correlatas
ao fiel cumprimento de suas funções, ainda que não mencionadas, observando-
se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
administrativa;
XI - decidir sobre proposições encaminhadas pelos dirigentes de órgãos
subordinados, submetendo-as, quando for o caso, à aprovação do Diretor
Presidente;
XII - cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares que regem
a Autarquia;
XIII - referendar os atos do Diretor Presidente, relativos a sua área de atuação;
XIV - delegar atos que não sejam de sua competência privativa;
XV - assistir ao Diretor Presidente no desempenho de suas atribuições.
XVI - assinar em conjunto com Diretor Presidente os cheques e demais
documentos do Camprev, movimentando os fundos existentes, na ausência do
Diretor Financeiro.

CAPÍTULO II - DO MANDATO
Art. 10 A investidura dos membros da Diretoria Executiva far-se-á mediante
Termo de Posse, sendo indelegável a função investida.

Art. 11 Os membros da Diretoria Financeira, Administrativa e Previdenciária
perderão o mandato, assumindo o suplente, nas seguintes condições:
I - por falecimento;
II - por renúncia;
III - afastar-se de suas atividades por período superior a 60 dias ininterruptos,
sem apresentar ao CMP, a garantia de retorno até o prazo de 03 (três) dias úteis
após o término do período do afastamento;
IV - tiver a perda de mandato decidida em processo administrativo;
V - nas condições previstas no artigo 184 da Lei Complementar Municipal n°
10, de 30 de Junho de 2004;
VI - por procedimento lesivo aos interesses do CAMPREV e de seus segurados;
VII - por omissão na defesa dos interesses do CAMPREV e de seus segurados;
VIII - nos casos de não providenciar o cumprimento das decisões a ele atribuídas,
retardar injustificadamente o seu cumprimento ou modificá-las sem autorização
e sem motivo justo.
§ 1° - Extinto o mandato, o Diretor Presidente convocará imediatamente o
suplente, para substituí-lo.
§ 2° - Os suplentes dos servidores ativos e inativos serão os imediatamente
mais votados no processo eleitoral que elegeu os membros titulares.

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12 As matérias de competência própria das diretorias que extrapolarem o
limite de alçada destas, estarão sujeitas à decisão, por maioria simples, do
colegiado formado pelo Diretor Presidente do CAMPREV e pelos Diretores
Financeiro, Administrativo e de Previdência e pelo Presidente do CMP.

Art 13 Na assunção do cargo e término da gestão, todos os membros da Diretoria
Executiva apresentarão Declaração de Bens e Direitos.

Art. 14 Os diretores responderão pelos danos resultantes de omissão no
cumprimento de seus deveres e dos atos praticados com culpa ou dolo, ou com
violação da lei ou quaisquer outras normas aplicáveis.

Art. 15 Os membros integrantes da Procuradoria Jurídica responderão pelos
danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e dos atos
praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou quaisquer outras
normas aplicáveis.

Art. 16 As matérias de natureza confidencial que forem apreciadas pelos diretores
serão mantidas sob sigilo, até que seja deliberada a sua divulgação.

Art. 17 No caso de férias, afastamentos, licença ou impedimento, observar-se-
á o que segue:
I - do Diretor Presidente, assumirá interina e cumulativamente, o Diretor
Financeiro, percebendo exclusivamente os vencimentos do cargo de origem.
II - do Diretor Financeiro, Administrativo e Previdenciário responderá interina
e cumulativamente, o Diretor Presidente percebendo exclusivamente os
vencimentos do cargo de origem.
Parágrafo único - Quando o afastamento do titular ultrapassar 60 dias assumirá
em definitivo o suplente do cargo, devendo ser indicado o candidato
imediatamente mais votado, na eleição que elegeu o titular.

Art. 18 Sem prejuízo das normas legais e regulamentares aplicáveis, as atividades
da Diretoria Executiva reger-se-ão por este Regimento Interno.

ANEXO IV
REGIMENTO INTERNO DA JUNTA DE RECURSOS – JR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

CAMPINAS – CAMPREV
CAPÍTULO I - DA COMPETÊNCIA

SEÇÃO 1 -DA JUNTA
Art. 1º À Junta de Recursos – JR -, instituída pela Lei Complementar Municipal
nº 10, de 30 de junho de 2.004, compete julgar, em instância recursal:
I – os recursos interpostos por segurados e demais interessados contra as decisões
que lhes sejam desfavoráveis, proferidas pelo Diretor-Presidente, em
procedimentos de concessão de benefícios previdenciários;
II – os recursos de ofício interpostos pelo Diretor-Presidente;
III – aprovar as alterações deste Regimento;
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IV – outras representações ou recursos que lhe forem encaminhados referentes
às decisões da Diretoria Executiva;
V – cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a Autarquia;
VI – outras atribuições conferidas em lei, observando-se os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência administrativa.
§ 1º - O prazo para julgamento deverá ser de 45 dias, prorrogável por igual
período.
§ 2º - Os recursos a que se referem os incisos I e II deste artigo deverão ser
interpostos no prazo de 30 dias, contados da ciência do interessado.

SEÇÃO 2 - DA ATRIBUIÇÃO DOS MEMBROS
Art. 2º Compete ao presidente, secretário e membros da JR, sem prejuízo das
atribuições estabelecidas na Lei Complementar Municipal nº 10, de 30 de junho
de 2.004, e neste regimento:
I - ao Presidente:
a) supervisionar e coordenar as funções cometidas à Junta;
b) orientar os trabalhos, mantendo em ordem os debates, bem como, solucionar
questões de ordem suscitadas nas reuniões;
c) convocar os membros da JR para as reuniões;
d) abrir, prorrogar, suspender e encerrar as reuniões;
e) verificar quorum para as reuniões;
f) submeter as matérias a discussão e votação;
g) determinar a leitura da ata, expedientes, matérias em pauta e demais
documentos;
h) anunciar o resultado das votações, decidindo-as em caso de empate;
i) assinar expediente e atas e pareceres;
j) conhecer as justificativas de ausência ou impedimentos dos membros;
k) decidir questões de ordem e submetê-las à JR;
l) destinação dos expedientes da reunião;
m) solicitar ao Camprev os recursos e meios necessários à instalação e
funcionamento da JR.
II - ao Secretário:
a) registrar a freqüência dos membros às reuniões e o resultado da votação;
b) distribuir aos membros a pauta das reuniões, convocações, comunicados e,
previamente, o material referente aos assuntos em pauta;
c) organizar a pauta das reuniões, serviços de arquivo e documentação;
d) redigir a ata e demais documentos;
e) outras tarefas atribuídas pelo presidente da JR.
III - aos Membros:
a) exercer as funções e praticar todos os atos inerentes ao exercício das atribuições
de membro da JR;
b) comparecer às reuniões na data e hora marcada;
c) cientificar o presidente da JR, com antecedência de vinte e quatro horas,
eventuais ausências ou impedimentos temporários;
d) examinar matérias que lhe forem atribuídas, manifestando-se formalmente
sobre elas;
e) participar de todas as discussões e deliberações;
f) apresentar proposições, requerimentos, moções, questões de ordem,
impugnações/retificações de ata;
g) votar as proposições submetidas à deliberação da JR.

CAPÍTULO II - DO FUNCIONAMENTO
SEÇÃO 1 - DA ESCOLHA DO PRESIDENTE, DO VICE-PRESIDENTE E

DO SECRETÁRIO
Art. 3º Os membros da JR escolherão entre si o seu presidente, vice-presidente
e secretário, através de eleição, no primeiro mês de cada ano civil.
§ 1º - O secretário será escolhido dentre os membros, para auxiliar o presidente
durante as reuniões, em caráter permanente, enquanto for integrante da JR, na
condução dos trabalhos.
§ 2º - O presidente será substituído pelo vice-presidente durante seus afastamentos,
faltas justificadas ou impedimentos, desde que justificado com antecedência.
§ 3º - O presidente poderá reassumir o cargo a qualquer tempo, mediante
simples comunicação ao vice-presidente investido nas funções da presidência.
§ 4º - Quando o presidente não puder ser substituído pelo vice-presidente, ele o
será pelo secretário.

SEÇÃO 2 - DAS REUNIÕES
Art. 4º As reuniões ordinárias realizar-se-ão sempre que houver recursos
encaminhados à JR para análise e julgamento e, as extraordinárias, desde que
haja convocação prévia.
Parágrafo único - A convocação das reuniões deverá ser expedida pelo
presidente da JR, com antecedência mínima de cinco dias úteis ou,
extraordinariamente, desde que haja convocação prévia pelo diretor-presidente
do Camprev, obedecido o critério de urgência, caracterizado por ato relevante.

Art. 5º Para as reuniões, é obrigatório o quorum mínimo de três membros,
incluído o presidente.

Art. 6º - As decisões dar-se-ão por maioria absoluta de votos dentre os membros
presentes, cabendo ao presidente o voto de minerva, quando exigido para
desempate.
§ 1º - Por deliberação da JR, a matéria apresentada em uma reunião poderá ser
discutida e votada na reunião seguinte, podendo qualquer membro pedir vista
pelo prazo de cinco dias úteis, para análise.
§ 2º - Quando houver urgência, a critério do presidente, este poderá interferir
no pedido de vista, ocasião em que a matéria será colocada para discussão e
votação na reunião corrente.
§ 3º - Quando a questão em discussão, ou colocada em votação, for de alta
relevância, poderá ser suspensa por prazo determinado, a ser fixado pelo
presidente, mediante requerimento verbal de um dos membros e aprovação de
todos os presentes.
§ 4º- Os assuntos não constantes da ordem do dia só serão discutidos ou votados
se houver concordância de todos os membros presentes.

Art. 7º As reuniões da JR serão registradas em atas digitadas ou transcritas em
livro próprio, das quais constarão sucintamente os assuntos tratados e as decisões
tomadas, identificando-se os votos.

Art. 8º - Após cada reunião, o presidente dará ciência dos pareceres à diretoria
executiva do Camprev, com fulcro nos dados constantes da ata correspondente,
no prazo máximo de três dias úteis da reunião, para que possa ser dado
prosseguimento.

Art. 9º - Os trabalhos desenvolver-se-ão observando a seguinte ordem:
I - leitura e assinatura da ata da reunião anterior;
II - leitura do expediente, compreendendo correspondências e outros documentos
de interesse da JR;
III - ordem do dia constante dos assuntos em pauta;
IV - palavra dos membros da JR;
V - votação;
VI - encerramento.
§ 1º - Não haverá, em hipótese alguma, votação por procuração.
§ 2º - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela JR.

SEÇÃO 3 - DAS INFORMAÇÕES E RECURSOS
Art. 10 A JR poderá convocar, para participar das reuniões, servidores do
Camprev, a fim de prestar esclarecimentos ou assessoramento, referente ao
assunto a ser discutido.

Art. 11 A JR não terá estrutura administrativa e de pessoal própria, contando,
para essas finalidades, com os recursos alocados à sua disposição pelo Camprev.

CAPÍTULO III - DO MANDATO
Art. 12 A investidura dos membros da JR far-se-á mediante Termo de Posse,
sendo indelegável a função investida.

Art. 13 Os membros titulares da JR perderão o mandato, assumindo o suplente,
nas seguintes condições:
I - por falecimento;
II - por renúncia;
III - por extinção do vínculo público com o Poder Público municipal;
IV - faltar a mais de três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, sem justa
causa;
V - tiver decretada a decisão de perda de mandato em processo administrativo;
VI - nas condições previstas no artigo 184 da Lei Complementar Municipal
nº10, de 30 de julho de 2.004;
VII - por procedimento lesivo aos interesses do Camprev e de seus segurados;
VIII - por omissão na defesa dos interesses do Camprev e de seus segurados;
IX - nos casos em que o membro não providenciar o cumprimento das decisões
da JR, retardar injustificadamente o seu cumprimento, ou modificá-las sem
autorização e motivo justo.
§ 1º - Extinto o mandato, o presidente convocará o suplente imediatamente
para substituí-lo.
§ 2º - Os suplentes dos servidores ativos e inativos serão os imediatamente
mais votados no processo eleitoral que elegeu os membros titulares.
§ 3º - O prazo para justificação a que se refere o inciso III deste artigo será de
até cinco dias úteis da data da reunião.

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇOES GERAIS
Art. 14 A JR poderá convocar, para participar de suas reuniões, servidores do

Camprev e demais órgãos governamentais, a fim de prestar esclarecimentos ou

assessoramento, referente ao assunto a ser discutido.

Art. 15 Quando requisitados pelo diretor-presidente do Camprev, em pedido

devidamente fundamentado, os membros ficarão à disposição da JR em período

integral, sem prejuízo dos vencimentos e da carreira.

Art. 16 Na assunção do cargo e término do mandato, todos os membros da JR

apresentarão declaração de bens e de direitos.

Art. 17 Os membros da JR responderão pelos danos resultantes de omissão no

cumprimento de seus deveres e dos atos praticados com culpa ou dolo, ou com

violação da lei ou de quaisquer outras normas aplicáveis.

Parágrafo único - A responsabilidade dos membros da JR é solidária, mas dela

se exime o membro dissidente que fizer consignar sua divergência em ata de

reunião da JR.

Art. 18 As matérias de natureza confidencial que forem apreciadas pela JR

serão mantidas sob sigilo por parte dos membros e demais participantes da

reunião, até que seja deliberada a sua divulgação.

Art. 19 - Sem prejuízo das normas legais e regulamentares aplicáveis, as

atividades da JR reger-se-ão por este Regimento Interno.”

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião. Eu, Tadeu Expedito

Figueiredo, lavro a presente ata, que segue datada e assinada. Campinas, 20 de

maio de 2.005
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AVISO DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial nº 007/2005 - Protocolo nº C 001.06.2005 –. Objeto:
Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS
(Margarina com sal, Molho de tomate, Fermento químico em pó, Macarrão
parafuso, Macarrão ave maria, Farinha de trigo, Fermentado acético de álcool
e vinho), para o Programa da Alimentação Escolar, conforme convênio firmado
junto a Prefeitura Municipal de Campinas.

Ata de Registro de Preços  nº 009/2005 - Empresa Detentora da Ata:
F.G.JUNIOR & CIA LTDA. – CNPJ nº 45.739.042/0001-87. – Margarina com
sal marca Villalva pelo preço de R$ 2,32 p/kg – Fermentado acético de álcool
e vinho marca Neval pelo preço de R$ 0,70 p/frasco – Fermento químico em
pó marca própria pelo preço de R$ 2,40 p/lata. Vigência: 12 (doze) meses,
iniciando-se à partir de 09/08/2005 encerrando-se em 08/08/2006.

Ata de Registro de Preços nº 008/2005 - Empresa Detentora da Ata:
CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
– CNPJ nº 57.312.167/0001-05. – Farinha de trigo marca Fidalga pelo preço
de R$ 0,98 p/kg – Macarrão parafuso marca Santa Amália pelo preço de R$
1,78 p/kg – Macarrão ave maria marca Santa Amália pelo preço de R$ 1,91 p/
kg – Molho de tomate marca Oderich pelo preço de R$ 2,31 p/kg. Vigência:
12 (doze) meses, iniciando-se à partir de 01/08/2005, e encerrando-se em
31/07/2006.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/05

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB/
CP, torna público para conhecimento de interessados, a abertura de licitação
sob a modalidade Concorrência Pública, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada para execução das obras de construção de edificação para
uso comercial com área total de 372,57m² incluíndo serviços externos
complementares no lote 5 da quadra N, localizado no empreendimento
denominado Residencial Olimpia - Campinas/SP. A entrega dos envelopes de
habilitação e das propostas deverá ser efetuada até às 14:00 horas do dia 13 de
setembro de 2.005, na sede da COHAB/CP. O Edital na integra com todas as
informações necessárias, poderá ser adquirido na sede da Cohab/Campinas, na
Av. Prefeito Faria Lima, 10, Pq. Itália, Campinas/SP, das 8:30 às 16:00 horas,
mediante o pagamento da importância de R$ 15,00 (quinze reais), que equivale
ao custo de sua reprodução.

Campinas, 05 de agosto de 2.005
FERNANDO VAZ PUPO

Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/05

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB/
CP, torna público para conhecimento de interessados, a abertura de licitação
sob a modalidade Tomada de Preços, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada para execução das obras de terraplenagem, galerias de
águas pluviais, guias e sarjetas no empreendimento denominado Residencial
Olimpia, Gleba 8, antiga Gleba C1, E1 e Gleba D – desmembrada do Sítio dos
Amarais, quarteirão 30.012 – Bairro Matão – Campinas/SP. A entrega dos
envelopes das empresas cadastradas deverá ser efetuada até às 14:00 horas do
dia 26 de agosto de 2.005, na sede da COHAB/CP. O Edital na integra com todas
as informações necessárias, poderá ser adquirido na sede da Cohab/Campinas,
na Av. Prefeito Faria Lima, 10, Pq. Itália, Campinas/SP, das 8:30 às 16:00
horas, mediante o pagamento da importância de R$ 15,00 (quinze reais), que
equivale ao custo de reprodução do edital.

Campinas, 05 de agosto de 2.005
FERNANDO VAZ PUPO

Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/05

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB/
CP, torna público para conhecimento de interessados, a abertura de licitação
sob a modalidade Concorrência Pública, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada para a execução dos Serviços de Acabamento Interno
(Gesso, Pintura e Forro em PVC ) em 167 (cento e sessenta e sete) unidades
Habitacionais Térreas referente a Tipologia Cohab CP - CS-2/42-A com área
média de 41,98 m2 no Residencial Olimpia, no Município de Campinas, Estado
de São Paulo. A entrega dos envelopes de habilitação e das propostas deverá ser
efetuada até às 14:00 horas do dia 12 de setembro de 2.005, na sede da COHAB/
CP. O Edital na integra com todas as informações necessárias, poderá ser
adquirido na sede da Cohab/Campinas, na Av. Prefeito Faria Lima, 10, Pq.
Itália, Campinas/SP, das 8:30 às 16:00 horas, mediante o pagamento da
importância de R$ 15,00 (quinze reais), que equivale ao custo de sua reprodução.

Campinas, 05 de agosto de 2.005
FERNANDO VAZ PUPO

Diretor Presidente

COMUNICADO DO PRESIDENTE 071/05
O Presidente da EMDEC S/A, no uso de suas atribuições, faz saber que fica
instituída a cobrança de despesas advindas do fornecimento da impressão de
tabela de horário e itinerário de linhas de ônibus, pela Empresa Municipal de
Desenvolvimento de Campinas – EMDEC S/A.

TABELA DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TIPO DE VALORES
SERVIÇO UFIC’S R $
IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA DE TABELA DE *
HORÁRIO E/OU ITINERÁRIO DE LINHAS DE ÔNIBUS 0,61* 1,00
* VALOR UNITÁRIO DE FOLHA IMPRESSA.
As informações relativas ao valor total a ser pago, bem como a respeito do
local de recolhimento, deverão ser fornecidas ao interessado, pelo Expediente
Administrativo da Sede Administrativa e Sede Operacional. As informações de
horário e itinerário de linhas de ônibus serão fornecidas gratuitamente pelo
telefone 3232-1517 , ou ainda, pelo site da EMDEC, no endereço:
www.emdec.com.br.

Campinas, 03 de Agosto de 2005
GERSON LUIS BITTENCOURT

Diretor Presidente EMDEC S/A
(05, 09, 10/08)

RESUMO DO ADITAMENTO
Nº 7 CONTRATO 2003/3664 Contr.: Itajubá Constr. Civil e Mec.Ltda; CP
08/03; Objeto: obras sist.esgot.sanit. Bosque Barão Geraldo e Jd.Palmares e
emissário Jd.Roseira e Vila Perseu L.Barros; vigência e prazo de exec.:
prorrogados por mais 3 meses.
Nº 2 CONTRATO 2003/3684 Contr.: Djalma Netto; DL 812/03; Objeto:
locação de imóvel em Sousas; Vigência: 12 meses; Valor aditado: R$ 7.680,00.
Nº 2 CONTRATO 2004/3768 Contr.: Carlos Alberto Pacheco Pereira; DL
65/04; Objeto: locação de imóvel centro; Vigência: 12 meses; Valor aditado:
R$ 7.800,00.
Nº 1 CONTR 2004/3852 Contr.: Air Liquide Brasil Ltda; CV 51/04; Objeto:
fornecimento de gases especiais; Vigência: 12 meses; Transf. de R$ 5.000,00 do item
manut.p/os demais itens; Acrésc.23,97% do inicial; Valor aditado: R$ 7.166,30.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/
INVESTIDORES

COLSETEC – COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
COMUNICADO

Em atendimento ao art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93 COMUNICAMOS que

a relação de todas as compras feitas pelo SERVIÇO DE COMPRAS DA

AUTARQUIA – ref. Julho/2005, com a identificação do material comprado e/

ou contratado, seu preço unitário, quantidade adquirida, nome da empresa e

valor total, encontra-se a disposição de quaisquer interessados no referido Setor,

sito à Praça Voluntários de 32 s/nº, bairro Swift, nesta cidade de Campinas – SP.
Campinas, 04 de agosto de 2005

LUÍS AUGUSTO ZANOTTI
Presidente da COLSETEC

(06, 09,10/08)

EDITAL DE EXTRAVIO
MARIA JOSÉ BARBOSA LUBRIFICANTES-ME, localizada às Av. Arnaldo
de Carvalho, 895, Bonfim-Campinas/SP, CNPJ 01.588.196.0001/40, I.E.
244.586.410-118, COMUNICA o extravio dos Livros Fiscais de Registro de
Entradas, Saídas, ICMS e Inventários ref. a 1997 à 2000, NF S-M1 nº 001 à
500/S-D1 nº 001 à 500/S-ME nº 001 à 250, e não se responsabiliza pelos uso
indevido dos mesmos.
(06, 09, 10/08)

EDITAL DE EXTRAVIO
A Empresa VICTORIA GRILL CHURRASCO E PORÇÕES LTDA-ME,
Insc. Estadual: 244.520.118.119, CNPJ: 00.230.546/0001-39, Endereço: Rua
Hercules Florence nº 292 Botafogo Campinas/SP COMUNICA o extravio em
branco de notas fiscais Talão nº 29 de 4901 a 4950. Não se responsabiliza pelo
uso indevido dos mesmos.
(06, 09, 10/08)

EDITAL CETESB
WOD INDÚSTRIA DE COMUTADORES LTDA - EPP, torna público que
solicitou à CETESB licença prévia e de instalação de nº 05008631 para industria
de máquinas,aparelhos e equips. inds. sita a Rua Dr. Alberto Franco
Lamounier,1444 Pq.Via Norte Campinas-SP.


