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Diário Oficial
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR SECRETÁRIO 

MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
Em 08 de julho de 2008

Processo Administrativo nº 08/10/05707- Interessado: Secretaria Municipal de 
Infra-estrutura – SMI- Assunto: Pregão Eletrônico nº 103/2008- Objeto: Registro de 
Preços de telhas.

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 103/2008, 
referente ao Registro de Preços de telhas, com os respectivos valores unitários por 
item para os Lotes 01 - itens: 1 (R$ 20,60), 2 (R$ 24,10), 3 (R$ 28,40), 4 (R$ 32,60), 5 
(R$ 15,90), 6 (R$ 18,90), 7 (R$ 14,70) e 8 (R$ 7,90),  02 -  itens: 9 (R$ 68,60), 10 (R$ 
84,60), 11 (R$ 106,60), 12 (R$ 13,10) e 13 (R$ 14,80) e 03 -  itens: 14 (R$ 213,90), 
15 (R$ 266,80), 16 (R$ 28,40) e 17 (R$ 28,70) ofertados pela empresa adjudicatária 
ALIMENTARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - à Equipe de Pregão Eletrônico para registro da homologação no Sistema de Infor-
mação Municipal - SIM;
2 - à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC desta Secretaria, para ano-
tações;
3 - à Coordenadoria de Procedimentos Legais desta Secretaria, para lavratura da Ata 
de Registro de Preços;
4 - à Secretaria Municipal de Infra-estrutura para as demais providências, devendo emitir 
Ordem de Fornecimento à detentora da Ata, após o registro da reserva orçamentária no 
SIAFEM e autorização da respectiva despesa.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberto no Município de Campinas o Pregão Eletrônico nº 149/2008 - Processo 
Administrativo nº 08/10/12.406 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - SME 
- Objeto: Registro de Preços de açúcar refi nado. - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
DO LOTE 01 das 08h do dia 24/07/2008 às 09h do dia 25/07/2008 - ABERTURA DAS 
PROPOSTAS DO LOTE 01 a partir das 09h do dia 25/07/2008. Demais informações 
constam no preâmbulo do edital, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br ou 
pelo telefone (0XX19) 2116-0656.

Campinas, 07 de julho de 2008.
STEFANO DE OLIVEIRA SJO

Pregoeiro Eletrônico

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no Município de Campinas o Pregão Eletrônico nº 150/2008 - Processo 
Administrativo nº 08/10/21.657 - Interessado: Secretaria Municipal de Infra-estrutura 
- SMI - Objeto: Registro de Preços de aços e telas para concreto armado. - RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 13 das 08h do dia 24/07/2008 às 14h do 
dia 28/07/2008 - ABERTURA DAS PROPOSTAS DOS LOTES 01 a 13 a partir das 14h 
do dia 28/07/2008. Demais informações constam no preâmbulo do edital, no endereço 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br ou pelo telefone (0XX19) 2116-0294.

Campinas, 07 de julho de 2008.
MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Pregoeiro Eletrônico

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E
HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº 08/10/11.697Interessado: Secretaria Municipal de Infra-
estrutura - SMIAssunto: Pregão Eletrônico nº 127/2008Objeto: Registro de Preços de 
Emulsão RR 2C e Impermeabilizante Asfáltico CM 30.
O pregoeiro e a equipe de apoio, após análise das propostas/lances e documentação 
apresentadas na presente licitação, decidem por:
1 - CLASSIFICAR em primeiro lugar a proposta da empresa IPIRANGA ASFAL-
TOS S.A, para os lotes indicados a seguir, com os respectivos preços unitários entre 
parênteses: 01(R$ 963,00) e 02 (R$ 1.765,00).
2 - DESCLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, para os lotes 
mencionados, pelos motivos que se seguem:
a) por apresentarem propostas/lances fi nais com preços excessivos quando comparados 
aos preços de mercado, incorrendo no que prescrevem os subitens 10.3. e 10.3.1. do 
edital:
-EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA., para o lote 01;
-NTA – NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS S.A, para o lote 01;
-PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A, para os lotes 01 e 02;
-BRASQUÍMICA PRODUTOS ASFÁLTICOS LTDA., para os lotes 01 e 02;
-CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA., para o lote 02;
b) por deixar de informar a marca/fabricante do produto ofertado descumprindo o 
subitem 8.1.2, incorrendo no que prescrevem os subitens 10.2. e 10.2.6. do edital:
-BRASQUÍMICA PRODUTOS ASFÁLTICOS LTDA., para os lotes 01 e 02;

3) - HABILITAR a empresa cuja proposta está classifi cada em primeiro lugar, posto 
que atendeu as exigências consignadas no subitem 9.15 e no item 11 do edital.
O mapa de classifi cação encontra-se em planilha anexa aos autos.
Não havendo interposição de recurso, o objeto da licitação fi ca adjudicado ao primeiro 
classifi cado para os lotes mencionados com os respectivos valores unitários.
Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na sala do pregoeiro da 
Secretaria de Administração, localizada à Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas 
- SP, nos horários das 08h30min às 16h30min.

Campinas, 04 de julho de 2008.
STEFANO DE OLIVEIRA SJO

Pregoeiro
NOEMI PASCHOAL ALEXANDRE

Equipe de Apoio

EXTRATOS
Processo Administrativo n.º 07/10/38718 Interessado: Secretaria Municipal de Ci-
dadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social Contratada: ZIP TOUR AGÊNCIA 
DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Modalidade: Convite n.º 96/07 Carta-Contrato 
n.º 54/07 Objeto: Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, 
endosso e entrega de bilhetes com fornecimento de passagens aéreas nacionais, bem 
como reserva de estadias/hospedagens em hotéis. Termo de Aditamento de Carta-
Contrato n.º 11/08 Objeto do Aditamento: Acréscimo no percentual de 25%. Valor: 
R$15.875,00 (quinze mil, oitocentos e setenta e cinco reais) Assinatura: 08/07/08.

Processo Administrativo n.º 08/10/15975 Interessado: Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos Contratada: ARTESANA DIVISÓRIAS E FORROS LTDA. Mo-
dalidade: Convite n.º 41/08 Carta-Contrato n.º 25/08 Objeto: Prestação de serviços 
de desmonte e instalação de divisórias. Prazo: 30 (trinta) dias  Valor: R$41.228,92 
(quarenta e um mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) Assina-
tura: 10/07/08.

Processo Administrativo n.º 04/10/62703 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
Contratada: DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO LTDA. Modalidade: Tomada de 
Preços n.º 01/05 Termo de Contrato n.º 169/05 Objeto: Realização de exames para 
diagnóstico em Cardiologia. Termo de Aditamento n.º 61/08 Objeto do Aditamen-
to: Reajuste em percentual de 4,20% (quatro vírgula vinte por cento) e prorrogação 
do prazo por mais 12 (doze) meses a partir de 15/05/08. Valor total já reajustado: 
R$85.848,60 (oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos)  
Assinatura: 15/05/08

Processo Administrativo n.º 06/10/52147 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
Locadores: HUGO GALLO PALAZZI e LUCY DALL AGLIO PALAZZI Termo de 
Locação n.º 05/07 Objeto da Locação: Locação de imóvel situado na Rua José Pinto 
de Moura, n.º 191 – Botafogo – Distrito de Saúde Norte. Termo de Aditamento de 
Locação n.º 14/08 Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de 12 (doze) meses 
a partir de 04/06/08. Valor: R$28.588,56 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito 
reais e cinqüenta e seis centavos) Assinatura: 04/06/08.

Processo Administrativo n.º 03/10/60842 Interessado: Secretaria Municipal de Saú-
de Locador: SANTO DE OLIVEIRA, por sua procuradora LOURDES MARIA DE 
JESUS PORTO Termo de Locação n.º 20/06 Objeto da Locação: Locação de imóvel 
situado na Rua Gertrudes Moro Rossin, n.º 690 – Jardim Rossin – Programa de Saúde 
da Família do Jardim Rossin. Termo de Aditamento de Locação n.º 15/08 Objeto 
do Aditamento: Prorrogação do prazo de 12 (doze) meses a partir de 26/06/08. Valor: 
R$9.552,00 (nove mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais) Assinatura: 26/06/08.

Processo Administrativo n.º 06/10/55417 Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde Locadores: CARLOS ALBERTO PALAZZI e MARIA LÚCIA ARANTES DO 
AMARAL PALAZZI Termo de Locação n.º 06/07 Objeto da Locação: Locação de 
imóvel situado na Rua Luiz Gama, n.º 1400 – Botafogo – Sede da Vigilância Sanitária 
do Distrito de Saúde Norte. Termo de Aditamento de Locação n.º 13/08 Objeto do 
Aditamento: Prorrogação do prazo de 12 (doze) meses a partir de 04/06/08. Valor: 
R$22.053,84 (vinte e dois mil, cinqüenta e três reais e oitenta e quatro centavos) As-
sinatura: 04/06/08.

Processo Administrativo n.º 07/10/39292 Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 33/08 Contratada: VMI INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. Termo de Contrato n.º 74/08 Objeto: Aquisição de equipamen-
tos de Raio X e equipamentos médico-hospitalares para UTI e Urgência. Prazo: 12 
(doze) meses. Valor estimado: R$79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais)  
Assinatura: 10/07/08

Processo Administrativo n.º 07/10/39292 Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 33/08 Contratada: SHIMADZU DO 
BRASIL COMÉRCIO LTDA. Termo de Contrato n.º 75/08 Objeto: Aquisição de 
equipamentos de Raio X e equipamentos médico-hospitalares para UTI e Urgência. 
Prazo: 12 (doze) meses. Valor estimado: R$190.000,00 (cento e noventa mil reais)  
Assinatura: 10/07/08

Processo Administrativo n.º 07/10/39292 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 33/08 Contratada: DAKFILM COMERCIAL 
LTDA. Termo de Contrato n.º 76/08 Objeto: Aquisição de equipamentos de Raio X 
e equipamentos médico-hospitalares para UTI e Urgência. Prazo: 12 (doze) meses. 
Valor estimado: R$15.000,00 (quinze mil reais)  Assinatura: 10/07/08
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Processo Administrativo n.º 07/10/39292 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 33/08 Contratada: SERCON INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Termo de 
Contrato n.º 77/08 Objeto: Aquisição de equipamentos de Raio X e equipamentos 
médico-hospitalares para UTI e Urgência. Prazo: 12 (doze) meses. Valor estimado: 
R$363.840,00 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta reais)  Assinatura: 
10/07/08

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 32/08
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de 
suas atribuições, que lhe foram conferidas pela Lei Municipal 6.574/91, alterada pela Lei 
8.484/95, e tendo em vista o disposto na Lei n.° 8.069/90, através de sua Presidente;
RESOLVE:
Aprovar o seguinte EDITAL:
Após deliberação em reunião ordinária de 17/06/2008, abrir inscrição para recebimento 
de projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente no 
ano de 2008, baseado nas normas estabelecidas no seguinte EDITAL:

EDITAL DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS COM O 
APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI-

ANÇA E DO ADOLESCENTE - F.M.D.C.A. / 2008
1- PÚBLICO A SER ABRANGIDO

Atendimento direto de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e suas 
famílias por organizações não governamentais e governamentais, registradas no 
CMDCA.

2 - REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA HABILITAÇÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E GOVERNAMENTAIS AO 

EDITAL DO FMDCA 2008
2.1 – Estar registrado no CMDCA deste município.
2.2 - Compatibilidade com o enunciado no Parágrafo Único do Artigo 91 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente:
2.2.1 - Instalações físicas em condições de habitabilidade, higiene, salubridade e 
segurança;
2.2.2 - Plano de trabalho compatível com o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
legislações correlatas;
2.2.3 - Estar regularmente constituída;
2.2.4 - Não tenha em seu quadro pessoas inidôneas;
2.2.5 - Concordar com todos os termos do presente Edital (Resolução CMDCA 
nº.32/2008).
2.3 - Disponibilizar equipe técnica com experiência e qualifi cação em ações do eixo 
do Projeto apresentado.
2.4 - Estar em compatibilidade com a Resolução no. 11/08 que regula o Registro de 
Organizações em vigor.
2.5 - Apresentar propostas em consonância com os princípios e eixos estabelecidos na 
Análise da vulnerabilidade social do território de atuação da instituição requerente, 
com base no:
Diagnóstico sócio-territorial da Assistência Social
Diagnóstico sócio-territorial da Saúde,
Última Conferência da Criança e do Adolescente no município, e
Apontamento registrado na ofi cina ampliada de planejamento CMDCA/ 08 (realizada 
no dia 30/01/2008 com a participação de representantes dos Conselhos Tutelares, Vara 
da Infância e Juventude de Campinas, Conselho Municipal de Assistência Social, Co-
ordenadoria Setorial de Avaliação e Controle da Secretaria Municipal de Cidadania, 
Trabalho, Assistência e Inclusão Social, além dos conselheiros do CMDCA, gestão 
2008-2009).
2.6 - Manter articulação permanente com os Conselhos Tutelares, divulgando inclusive 
calendário de inscrição de projetos/atividades, de forma a haver um equilíbrio entre 
as demandas dos Conselhos e a dinâmica dos trabalhos das organizações.
2.7 - Apresentar propostas compatíveis a este Edital integrado pelos seguintes instrumen-
tos: Roteiro para Elaboração de Programa/Projeto e Plano de Trabalho da organização, 
conforme anexo da Resolução 11/08 do CMDCA.
2.8 - Cumprir todas as etapas do cronograma constante no presente Instrumento.

3 - FOCOS DE ATUAÇÃO
3.1 - Princípios Norteadores
- Prioridade às ações com crianças, adolescentes e famílias nas áreas mais vulneráveis 
do município de Campinas.
- Trabalhos em rede, entre organizações governamentais e não-governamentais, na 
perspectiva da complementaridade e integralidade das ações por território, visando a 
proteção integral;
- Desenvolvimento de ações tendo como foco o apoio, o acompanhamento, o fortaleci-
mento ou o restabelecimento de vínculos familiares e comunitários, conforme resolução 
06/01 do CMDCA e Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa da Garantia do 
Direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária.
- Ações que fomentem o protagonismo infanto-juvenil e a participação de crianças e 
adolescentes nos diversos espaços de articulações e discussões políticas, tais como: em 
Fóruns, Redes, Conferências, Seminários, como atividades permanentes do Projeto e 
da organização;
- Propostas pedagógicas que contemplem as temáticas como diversidade étnico-racial 
de gênero, sexual e pessoa com defi ciência, dentre outras.
3.2 - Eixos Prioritários
Os eixos priorizados neste EDITAL refl etem demandas identifi cadas, a partir da análise 
da vulnerabilidade social do território do município de Campinas, com base no item 
2.5.
Serão priorizados projetos:
1. Proteção Social Básica – Serviços sócio-educativo para crianças e adolescentes de 

6 a 14 anos das seguintes regiões geográfi cas: Sul – Bairros: Tamoios, Paranapanema, 
Formosa e Campo Belo; Noroeste – Bairros: Campina Grande e São Luiz; Norte 
– Bairros: Nova Aparecida, Universal, Shalon e Ocupação Chico Amaral; Sudoeste 
– Bairros: Parque Vista Alegre, Santo Antonio e Eldorado dos Carajás.
2. Proteção Social Básica – Serviços sócio-educativos para crianças de 0 a 5 anos e 
11 meses.
3. Proteção Social Especial – Alta Complexidade – Abrigo de proteção e Abrigo de 
proteção especializada.
4. Proteção Social Especial - Média Complexidade:
5. Ações de qualifi cação dos Serviços de habilitação e reabilitação na comunidade das 
pessoas com defi ciência;
6. Ações de qualifi cação dos programas de Prestação de serviços à Comunidade – PSC 
e Liberdade Assistida – LA (Medidas socioeducativas em meio aberto).
7. Ações emergenciais e de calamidade na Proteção Social Básica e Proteção Social 
Especial de Média e Alta complexidades.
8. Ações de formação continuada apontadas pelas Comissões Técnicas deste Conse-
lho.
9. Programa Família Acolhedora: conforme artigo 260 do ECA e parágrafo único do 
artigo 4o. Da Resolução 27/07 deste Conselho.
Ressalta-se que:
a) Cada programa registrado neste CMDCA só poderá apresentar um projeto.
b) A apresentação de propostas não compatíveis com o Eixo explicitado no Projeto 
acarretará em eliminação do mesmo, não sendo permitido, portanto, a concorrência 
em outro Eixo.

4 - DOCUMENTAÇÃO
As Organizações requerentes devem apresentar a seguinte documentação:
4.1 - Ofício encaminhando o projeto elaborado, segundo roteiro fornecido pelo CMDCA, 
entregue em 02 (duas) vias impressas.
4.2 - C.N.D. (Certidão Negativa de Débitos) - INSS;
4.3 - C.R.F. (Certifi cado de Regularidade de Situação) do FGTS;
4.4 - Declaração ou documento equivalente do T.C.E. (Tribunal de Contas do Estado), 
sobre a situação de regularidade da Instituição.
4.5 – No caso de ampliação de um programa/ projeto, deverá ser anexado ao Projeto 
o currículo profi ssional do(a) coordenador(a) do projeto, já contratado pela organi-
zação.
4.6 - Declaração do apoio e parceria institucionais e sociais para a viabilização do 
projeto (para projetos intersetoriais).
Observação: Todos os documentos devem estar atualizados, devem ser entregues no 
CMDCA, Rua Ferreira Penteado, 1331, Campinas-SP. – Das 9 as 12h e das 14 as 17h, 
conforme cronograma deste edital.

5 – RECURSOS DISPONÍVEIS
Os recursos disponíveis para apoio aos projetos deste Edital, é resultado dos 20% 
retidos no FMDCA, do valor arrecadado na Campanha do 1% e 6% do IR de 2007, 
conforme previsto no artigo 4o. da resolução 27/07 deste Conselho; e destinações 
eventuais diretas ao FMDCA.
O montante de recursos disponíveis no FMDCA, com exclusão de 2% que será re-
servado à Campanha de captação de rercursos – IR 2008, irá os projetos deste edital 
conforme critérios a saber:
Grupo 1: 40% do montante total dos recursos disponíveis – à ações preventivas da 
Proteção Social Básica1, destinados a qualifi cação ou ampliação de programas sócio-
educativos (temas centrais voltados a assistência social, saúde, educação, esporte ou 
cultura) existentes para
a faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses; e para
a faixa etária de de 6 a 14 anos.
Grupo 2: 40% do montante total dos recursos disponíveis – a ações curativas da Proteção 
Social Especial de Média2 e Alta Complexidades3, destinados para:
Grupo 2.1: Média Complexidade:
Ações de qualifi cação dos Serviços de habilitação e reabilitação na comunidade das 
pessoas com defi ciência;
Ações de qualifi cação dos programas de Prestação de serviços à Comunidade – PSC e 
Liberdade Assistida – LA (Medidas socioeducativas em meio aberto).
Grupo 2.2: Alta Complexidade:
ações de qualifi cação dos abrigos já existentes;
implantação de programas de abrigos para adolescentes com fi lhos;
apoio de programas de Família Acolhedora.
Grupo 3: 9% do montante total dos recursos disponíveis – à ações emergenciais ou 
de calamidade (tanta da Proteção Social Básica ou Especial de Média e Alta comple-
xidades);
Grupo 4: 9% do montante total dos recursos disponíveis – à ações de formação con-
tinuada apontadas pelas Comissões Técnicas deste Conselho.
OBS: Caso o montante destinado a cada um dos grupos e subgrupos não seja totalmente 
aplicado e que não haja projetos, neste grupo, classifi cados dentro da pontuação exigida 
para aprovação de projetos deste EDITAL, os recursos serão disponibilizados para os 
demais grupos que integram este EDITAL, seguindo o critério de classifi cação.

6 – ITENS DE CUSTEIO
Este edital não destinará recursos ao custeio de despesas que não estejam diretamente 
relacionadas às ações previstas no projeto encaminhado.
Serão apoiadas despesas relacionadas a:
Equipamentos: computadores, impressoras, scanner, televisores, DVD player, CD 
player, etc.
Material permanente: bens duráveis que não são equipamentos (mobiliário, instru-
mentos musicais, etc.)
Material pedagógico: livros, dvds, softwares educativos, apostilas, etc.
Instalações físicas: material para reforma dos espaços onde serão desenvolvidas as 
atividades-fi m do projeto encaminhado.
Consultoria para formação continuada da equipe envolvida no projeto encaminhado.
Recursos humanos: folha de pagamento e encargos trabalhistas não indenizatórios da 
equipe envolvida diretamente no projeto encaminhado. Este item não poderá ultrapassar 
60% (sessenta por cento) do total do projeto encaminhado. Não serão aceitas propostas 
de despesas com recursos humanos que não tenham suas ações focadas em atividades 
fi nalísticas do objetivo do projeto.
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Prestação de serviços: transporte, instalação e conserto de equipamentos, etc., direta-
mente relacionados à ação do projeto encaminhado.
Material de consumo: papéis, cartuchos de tinta, cola, canetas, etc.

7 – CUSTEIO DO PROJETO
Os projetos encaminhados deverão prever a solicitação ao FMDCA de no máximo, 80% 
do valor total. Portanto, para o desenvolvimento do projeto, a organização deverá prever 
20% de contrapartida fi nanciada com recursos próprios ou com recursos provenientes 
de outros parceiros fi nanciadores.
A Organização deverá apresentar de forma detalhada a composição dos 20%, apontando 
a origem e as ações que serão realizadas com cada recurso.
A Organização deverá apresentar o Cronograma de desembolso e o Plano de Apli-
cação prevendo a realização das ações ao longo de 12 meses de projeto, obedecendo 
o período previsto no cronograma deste edital.
Cada programa registrado neste CMDCA poderá apresentar somente 1 (um) projeto e 
o valor solicitado para apoio do FMDCA deverá obedecer os limites conforme segue:
Grupo 1: R$ 14.000,00
Grupo 2: R$ 28.000,00
Grupo 3: R$ 14.000,00
Grupo 4: R$ 7.000,00

8 – SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
A aprovação do projeto estará condicionada ao resultado da pontuação conforme planilha 
de análise (anexo I), obedecida a ordem decrescente (da maior pontuação para menor) 
e a disponibilidade de recursos.
Apenas os Projetos que atingirem o patamar mínimo de 70% (setenta por cento) da 
pontuação da planilha de análise serão apresentados para homologação do colegiado 
do CMDCA. Os resultados dos demais Projetos serão apresentados apenas em caráter 
informativo.
Os projetos homologados no colegiado do Conselho serão publicados no Diário Ofi cial 
do município e também na sede do CMDCA.

9 – ETAPAS DA AVALIAÇÃO
O colegiado deverá deliberar sobre a composição do Grupo de Trabalho para este 
edital.
O Grupo de trabalho convidará profi ssionais de organizações governamentais e não 
governamentais especializados em cada um dos eixos, para compor a equipe responsável 
pela análise dos projetos.
Cada projeto será analisado por, no mínimo 2 (dois) profi ssionais, garantindo pareceres 
e preenchimento da planilha de análise individuais.
Finalizadas as análises, a equipe responsável confrontará seus resultados e listará a classi-
fi cação dos projetos, de acordo com a assertividade, dentro de cada Grupo temático.
O remanejamento de recursos de um grupo para outro, fi cará sob responsabilidade do 
Grupo de Trabalho, deliberado pelo colegiado e se dará a partir da classifi cação fi nal 
dos projetos.
Os projetos aprovados neste edital serão levados para deliberação do colegiado, para 
liberação dos recursos, conforme documentação apresentada.
Destaca-se que os representantes de Organização que têm assento neste Conselho e 
que estejam concorrendo ao EDITAL de Projetos 2008, não participarão da Comissão 
de Avaliação dos Projetos no Eixo ao qual está concorrendo.

10 – CRONOGRAMA DO EDITAL
Publicação do Edital de Projetos em 08/07/2008 e 09/07/2008
Envio para as organizações governamentais e não governamentais por correio eletrônico 
em 08/07/2008 e 09/07/2008
OBS: O roteiro para elaboração do projeto estará disponível na sede do CMDCA.
Recebimento dos projetos juntamente com a apresentação das cópias das documentações 
obrigatórias: 11/08/2008
Análise e classifi cação dos projetos de acordo com assertividade: 12/08 a 26/08/2008
Deliberação do colegiado para Aprovação dos Projetos e Divulgação dos Resultados e 
liberação dos recursos, na reunião ordinária de 02/09/2008
Divulgação dos resultados dos projetos aprovados na sede do CMDCA: 03/09/2008
Divulgação dos resultados dos projetos aprovados no Diário Ofi cial do município: 
04/09/2008
Prazo para esclarecimentos para os Projetos não aprovados: 09/09/2008
OBS: As entidades que solicitarem esclarecimentos sobre a classifi cação do projeto 
encaminhado deverão protocolar ofício junto ao CMDCA até o dia 12/09/08.
Início do Repasse fi nanceiro - O repasse será feito de acordo com o Cronograma de 
desembolso apresentado pela organização (parcela única ou até 12 parcelas), obedecendo 
ao período de 16 de setembro de 2008 a 16 de setembro de 2009.
A prestação de contas do recurso repassado deverá ser feita de acordo com os procedi-
mentos já estabelecidos junto ao FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente).
Seminário de Monitoramento dos Projetos apoiados neste Edital: 09/12/2008
Seminário de avaliação fi nal dos Projetos apoiados neste Edital: 09/06/2009.
A adesão a este Edital implica na concordância expressa de todos os termos constantes 
nesta Resolução.
A Organização responde por todas as informações prestadas durante o certame, bem 
como pela veracidade dos documentos apresentados.
Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.

Campinas, 07 de julho de 2008
JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE

Presidente CMDCA Gestão 2008-09.
1- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CONFORME O PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEM COMO 
OBJETIVOS, PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E 
AQUISIÇÕES, E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.
2- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – CONFORME O PLANO NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL TEM COMO OBJETIVO, OFERECER ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM 
SEUS DIREITOS VIOLADOS, MAS CUJOS VÍNCULOS FAMILIAR E COMUNITÁRIO NÃO FORAM ROMPIDOS.
3- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – CONFORME O PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE 
ENCONTRAM SEM REFERÊNCIA E, OU, EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, NECESSITANDO SER RETIRADOS DE SEU 
NÚCLEO FAMILIAR E, OU, COMUNITÁRIO.
(08, 09, 11/07)

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

ATOS DO CONSELHO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente / CMDCA – Cam-
pinas, criado pela Lei Municipal n° 6574 de 19 de julho de 1991 e alterada pela Lei 
Municipal n° 8484 de 04 de outubro de 1995, no âmbito de sua competência legal 
colocado em votação o parecer que trata sobre “OSCIP” - Organização de Sociedade 
Civil de Interesse Público – lei 9790/99, o colegiado do CMDCA DELIBEROU por 
unanimidade dos presentes pela aprovação do mesmo, que permite a inscrição de 

ONGs com título de OSCIP junto à este CMDCA. DELIBEROU ainda que somente 
no caso de OSCIP que preveja a remuneração de diretores/administradores é que deve 
ser analisado previamente pelo Colegiado.

Campinas, 03 de julho de 2008
JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE

Presidente do CMDCA/Campinas
(08, 09, 11/07)

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 1045/08
O Presidente da Comissão de Processos Administrativos Disciplinares e Investigatórios 
NOTIFICA a servidora M.F. 36.889-0 para acompanhar, se quiser, o(s) depoimento(s) 
que deverá(ão) ser(em) prestado(s) pelo(s) Sr.(s) abaixo(s), perante os integrantes desta 
Comissão, instalada no 14º andar deste Paço, sito à Avenida Anchieta n.º 200, Centro 
- Campinas/SP, sobre os fatos relatados no protocolado nº 08/10/9.979, onde fi gura como 
interessado o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Dia 04/08/08 às 09:30 h. - Nome: 
Servidor Matr. Func. 36.889-0

Campinas, 04 de julho de 2008
MÁRCIO VINÍCIUS JAWORSKI DE LIMA

Procurador Municipal - Presidente da Comissão Processante
(08, 09, 11/07)

PORTARIA N° 231/08
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no uso das atribuições 
previstas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
RESOLVE:
pela instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATÓRIA para a 
regular apuração dos fatos narrados no Protocolado nº 08/10/32.041, onde fi gura como 
interessado a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

Campinas, 01 de julho de 2008.
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

PORTARIA N° 232/08
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições que 
lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no Decreto n° 14.070, de 
10 de setembro de 2002.
Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o 
que consta da Sindicância Administrativa Investigatória nº 062/07, do protocolado 
nº 07/10/41.839, onde fi gura como interessado o Sr. Ademir José Avelino, face às 
disposições insertas na alínea “a” do inciso III do artigo 1.º do Decreto Municipal n.º 
14.070/02, decido pelo arquivamento do presente protocolado.

Campinas, 01 de julho de 2008.
CARLOS HENRIQUE PINTO

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

PORTARIA N° 239/08
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
previstas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
RESOLVE:
pela Instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para a re-
gular apuração dos fatos narrados, no protocolado n.º 08/10/32.372, onde fi gura como 
interessado o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, referente a servidora de matrícula 
funcional nº 102.581-3.
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem 
como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a 
expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamento 
de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que 
lhe são imputados.

Campinas, 07 de julho de 2008
ANTONIO CARIA NETO

Respondendo pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

PORTARIA N° 240/08
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
previstas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
RESOLVE:
pela Instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para a re-
gular apuração dos fatos narrados, no protocolado n.º 08/10/32.373, onde fi gura como 
interessado o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, referente a servidora de matrícula 
funcional nº 57.778-2.
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem 
como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a 
expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamento 
de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que 
lhe são imputados.

Campinas, 07 de julho de 2008
ANTONIO CARIA NETO

Respondendo pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

PORTARIA N° 241/08
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
previstas no Decreto n° 14.070, de 10 de setembro de 2002,
RESOLVE:
pela Instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para a re-
gular apuração dos fatos narrados, no protocolado n.º 08/10/32.374, onde fi gura como 
interessado o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, referente ao servidor de matrícula 
funcional nº 92.600-0.
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório bem 
como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a 
expedição do ofício-citatório, o servidor público deverá comparecer ao Departamento 
de Processos Disciplinares e Investigatórios para subscrição e ciência dos fatos que 
lhe são imputados.

Campinas, 07 de julho de 2008
ANTONIO CARIA NETO

Respondendo pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
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PORTARIA N° 242/08
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições que 
lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no Decreto n° 14.070, de 
10 de setembro de 2002.
Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o 
que consta da Sindicância Administrativa Investigatória nº 031/08, do protocolado nº 
08/10/13.430, onde fi gura como interessado a Secretaria Municipal de Assuntos Jurí-
dicos, face às disposições insertas na alínea “a” do inciso III do artigo 1.º do Decreto 
Municipal n.º 14.070/02, decido pelo arquivamento do presente protocolado.

Campinas, 07 de julho de 2008
ANTONIO CARIA NETO

Respondendo pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO PRESIDENTE 
DA FUMEC

Com base nas informações e demais elementos que instruem os Protocolos, DEFIRO 
30 (trinta) dias de Licença-Prêmio aos requerentes relacionados abaixo, para que 
sejam usufruídos à vigência determinada.
REQUERENTE PROTOCOLO  VIGÊNCIA
BENEDITA CORREA 05/10/38196  01/08/2008 A 30/08/2008
CARLOS AUGUSTO MEDINA 04/10/52737 01/08/2008 A 30/08/2008
VERANILDA MARTINS DA SILVA 05/10/38089 04/08/2008 A 03/09/2008

Campinas, 10 julho de 2008.
GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO

 Presidente da FUMEC

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR
Prot. 05/10/22225 - T.M.M. W Empreendimentos Imobiliários LTDA.
AUTORIZO a restituição do crédito ora apurado de 40,4592 UFIC´s, decorrente 
do recolhimento em duplicidade da(s) parcela(s) 01/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias 
- exercício 2005, referente imóvel codifi cado sob n° 3421.54.81.0450.01001, consubs-
tanciado nos termos dos artigos 165 a 169 da Lei 5.172/66 (CTN) e 42 a 54 da Lei 
13.104/2007.
Prot. 06/10/05141 - Dorival Onofrio
De acordo com artigo 102, § 2º, da lei municipal 13.104/2007, AUTORIZO a restituição 
do crédito tributário oriundo dos depósitos administrativos recolhidos para o Imposto 
Predial e Territorial Urbano (I.P.T.U.) e Taxas Imobiliárias, exercício fi scal 2006, para o 
imóvel cadastrado no município sob nº. 3411.44.07.0016.01001, no valor total de 796,5460 
UFIC, em nome do contribuinte Dorival Onofrio.
Prot. 06/10/05756 - Delmir Belarmino Rodrigues
De acordo com o artigo 102 da Lei Municipal 13.104/2007, DEFIRO a solicitação de 
conversão em renda dos depósitos administrativos recolhidos, no valor total de 73,9080 
UFIC para a quitação do débito referente à Taxa de Coleta e Remoção e Lixo, exercício 
fi scal 2005, parcelas 01/11 a 07/11 (73,9081 UFIC), para o imóvel cadastrado no município 
sob nº. 044.212.100 rec. 02.
Prot. 06/10/06637 - Lucia Helena Parreira Duarte
De acordo com artigo 102, inciso II - da lei 13.104/2007, DEFIRO a solicitação de 
conversão em renda dos depósitos administrativos recolhidos para a Taxa de Coleta 
e Remoção de Lixo, no valor de 645,7900 UFIC, para a quitação do débito referente à 
emissão Novembro/2006 (421,1812 UFIC), para o imóvel cadastrado no município sob nº. 
055.030.404 rec. 03. AUTORIZO a restituição do crédito tributário excedente, referente 
à conversão em renda, no valor total de 224,6088 UFIC, de acordo com o artigo 102, §1º 
da lei 13.104/2007.
Prot. 06/10/45063 – Eduardo Junior Ferrante
Diante da análise e manifestação do setor competente, INDEFIRO o pedido de 
compensação/restituição do IPTU/Taxas 2005 para o imóvel cadastrado sob nº. 
3422.51.04.0001.01032, nos termos dos incisos II e III do art. 83 da Lei Municipal nº. 
13.104/2007.
Prot. 06/10/45805 – Cecília Katsue Saito
AUTORIZO a compensação do crédito apurado de 130,7639 UFIC’s, decorrente do 
valor recolhido indevidamente para as parcelas 01 a 07/11 do IPTU/Taxas 2006, referente 
ao imóvel cadastrado sob código nº. 3441.11.36.0496.01049; com os débitos existentes 
em nome do contribuinte, tomando-se preferencialmente os débitos mais antigos; nos 
moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 5.172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei Municipal nº. 
13.104/2007. E ainda nos termos dos artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13.104/2007, fi ca 
o interessado acima NOTIFICADO A COMPARECER ao atendimento Porta Aberta I, 
sito à Av. Anchieta, nº. 200 – térreo do Paço Municipal, ou entrar em contato pelo telefone 
2116-0635, no prazo de 15 dias a contar da data desta publicação, no horário das 8h às 14h, 
afi m de agendar a compensação deferida. O não agendamento no prazo estipulado acarretará 
no arquivamento do protocolo com as aplicações da legislação vigente.
Prot. 06/10/46292 – Hermenegilda Coutinho da Silva
AUTORIZO a compensação do crédito apurado de 124,3961 UFIC’s, decorrente do 
valor recolhido em duplicidade para as parcelas 01 a 06/06 do IPTU/Taxas 2002, referente 
ao imóvel cadastrado sob código nº. 3342.41.61.0124.00000; com os débitos existentes 
em nome do contribuinte, tomando-se preferencialmente os débitos mais antigos; nos 
moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 5.172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei Municipal nº. 
13.104/2007. E ainda nos termos dos artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13.104/2007, fi ca 
o interessado acima NOTIFICADO A COMPARECER ao atendimento Porta Aberta I, 
sito à Av. Anchieta, nº. 200 – térreo do Paço Municipal, ou entrar em contato pelo telefone 
2116-0635, no prazo de 15 dias a contar da data desta publicação, no horário das 8h às 14h, 
afi m de agendar a compensação deferida. O não agendamento no prazo estipulado acarretará 
no arquivamento do protocolo com as aplicações da legislação vigente.
Prot. 06/10/46572 – Cleuza Fernandes Lourenço
AUTORIZO a compensação do crédito apurado de 56,8303 UFIC’s, decorrente do valor 
recolhido em duplicidade para a parcela 09/11 do IPTU/Taxas 2006, referente ao imóvel 
cadastrado sob código nº. 3423.53.70.0210.01001; com os débitos existentes em nome do 
contribuinte, tomando-se preferencialmente os débitos mais antigos; nos moldes dos artigos 
163 e 170 da Lei 5.172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. E ainda 
nos termos dos artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13.104/2007, fi ca o interessado acima 
NOTIFICADO A COMPARECER ao atendimento Porta Aberta I, sito à Av. Anchieta, 
nº. 200 – térreo do Paço Municipal, ou entrar em contato pelo telefone 2116-0635, no prazo 
de 15 dias a contar da data desta publicação, no horário das 8h às 14h, afi m de agendar a 

compensação deferida. O não agendamento no prazo estipulado acarretará no arquivamento 
do protocolo com as aplicações da legislação vigente.
Prot. 06/10/48225 – Roberson Cominatto
Autorizo a compensação do crédito apurado de 589,2004 UFIC’s, decorrente do valor 
recolhido em duplicidade para o IPTU/Taxas 2004, referente ao imóvel cadastrado sob 
código nº. 3421.22.77.0435.00000; com os débitos existentes em nome do contribuinte, 
tomando-se preferencialmente os débitos mais antigos; nos moldes dos artigos 163 e 170 da 
Lei 5.172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. E ainda nos termos 
dos artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13.104/2007, fi ca o interessado acima NOTIFICADO 
A COMPARECER ao atendimento Porta Aberta I, sito à Av. Anchieta, nº. 200 – térreo 
do Paço Municipal, ou entrar em contato pelo telefone 2116-0635, no prazo de 15 dias a 
contar da data desta publicação, no horário das 8h às 14h, afi m de agendar a compensação 
deferida. O não agendamento no prazo estipulado acarretará no arquivamento do protocolo 
com as aplicações da legislação vigente.
Prot. 06/10/48480 – Misao Ichida
AUTORIZO a compensação do crédito apurado de 512,0258 UFIC’s, decorrente do valor 
recolhido em duplicidade para a parcela 09/11 do IPTU/Taxas 2006, referente ao imóvel 
cadastrado sob código nº. 3421.44.54.0403.01001; com os débitos existentes em nome do 
contribuinte, tomando-se preferencialmente os débitos mais antigos; nos moldes dos artigos 
163 e 170 da Lei 5.172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. E ainda 
nos termos dos artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13.104/2007, fi ca o interessado acima 
NOTIFICADO A COMPARECER ao atendimento Porta Aberta I, sito à Av. Anchieta, 
nº. 200 – térreo do Paço Municipal, ou entrar em contato pelo telefone 2116-0635, no prazo 
de 15 dias a contar da data desta publicação, no horário das 8h às 14h, afi m de agendar a 
compensação deferida. O não agendamento no prazo estipulado acarretará no arquivamento 
do protocolo com as aplicações da legislação vigente.
Prot. 06/10/50330 - Mauri Irae Ferreira de Melo
Informamos que para continuidade do protocolado acima citado, faz-se necessária a 
apresentação de Declaração, CPF e RG do proprietário na época do crédito, do imóvel 
codifi cado sob nº. 055.039.563-02, identifi cado no cadastro imobiliário desta Prefeitura com 
Sr. Arata Sugimori, autorizando o interessado (Sr. Mauri Ire Ferreira de Melo) a solicitar 
a compensação/restituição de valores recolhidos para o IPTU/Taxas dos exercícios 1997 a 
1999 para o referido imóvel. Para tanto, solicitamos que V. Sª. providencie um requerimento, 
conforme modelo abaixo, onde solicitará a juntada dos documentos, dirigindo-se ao local 
abaixo dentro do prazo estipulado, para protocolização dos documentos.
Local: Prefeitura Municipal - Av. Anchieta, 200 - Guichê 01 (Térreo) - Protocolo Geral
Horário: Segundas as Sextas das 08h30 as 17h00
Prazo: 15 (quinze dias).
Salientamos que o não cumprimento da notifi cação implicará no arquivamento do processo, 
nos moldes do artigo 63, §2º da Lei 13.104/2007.
Prot. 06/10/52167 – Renato Savioli Bomer
AUTORIZO a compensação do crédito apurado de 25,5253 UFIC’s, decorrente do 
valor recolhido para a parcela 10/11 do IPTU/Taxas 2006, e não aproveitada na ocasião 
da reemissão ocorrida em Novembro/2006, referente ao imóvel cadastrado sob código nº 
4114.22.44.0180.00000; com os débitos existentes em nome do contribuinte, tomando-
se preferencialmente os débitos mais antigos; nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 
5.172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. E ainda nos termos dos 
artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13.104/2007, fi ca o interessado acima NOTIFICADO 
A COMPARECER ao atendimento Porta Aberta I, sito à Av. Anchieta, nº. 200 – térreo 
do Paço Municipal, ou entrar em contato pelo telefone 2116-0635, no prazo de 15 dias a 
contar da data desta publicação, no horário das 8h às 14h, afi m de agendar a compensação 
deferida. O não agendamento no prazo estipulado acarretará no arquivamento do protocolo 
com as aplicações da legislação vigente.
Prot. 06/10/52220 – Sandra Maria Perezi Silva
Com base nos elementos constantes no presente processo, AUTORIZO a restituição do 
crédito ora apurado de 36,2213 UFIC’s, oriundo do pagamento efetuado para a parcela 
10/11 do IPTU/Taxas do exercício 2006, primeiro lançamento, e não aproveitado na ocasião 
da reemissão ocorrida em Novembro de mesmo exercício, referente ao imóvel codifi cado 
sob nº. 3443.62.96.0343.00000; consubstanciado nos termos dos artigos 165 a 169 da Lei 
5.172/66 (CTN) e 42 a 54 da Lei 13.104/2007.
Prot. 06/10/52380 – Soraya Alves Siqueira Marcílio
Autorizo a compensação do crédito apurado de 25,5003 UFIC’s, decorrente do valor 
recolhido para a parcela 01/08 do IPTU/Taxas 2004, e não baixada em época e nego-
ciada através do acordo nº. 122519/2005, referente ao imóvel cadastrado sob código nº. 
3451.62.00.0001.05005; com os débitos existentes em nome do contribuinte, tomando-
se preferencialmente os débitos mais antigos; nos moldes dos artigos 163 e 170 da Lei 
5.172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. E ainda nos termos dos 
artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13.104/2007, fi ca o interessado acima NOTIFICADO 
A COMPARECER ao atendimento Porta Aberta I, sito à Av. Anchieta, nº. 200 – térreo 
do Paço Municipal, ou entrar em contato pelo telefone 2116-0635, no prazo de 15 dias a 
contar da data desta publicação, no horário das 8h às 14h, afi m de agendar a compensação 
deferida. O não agendamento no prazo estipulado acarretará no arquivamento do protocolo 
com as aplicações da legislação vigente.
Prot. 06/10/52488 – Jair da Costa Lima
AUTORIZO a compensação do crédito apurado de 39,4220 UFIC’s, decorrente do valor 
recolhido para a parcela 10/11 do IPTU/Taxas 2006, primeira emissão e não aproveitada 
na ocasião da reemissão ocorrida em Novembro/2006, referente ao imóvel cadastrado sob 
código nº. 3244.11.66.0307.00000; com os débitos existentes em nome do contribuinte, 
tomando-se preferencialmente os débitos mais antigos; nos moldes dos artigos 163 e 170 da 
Lei 5.172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei Municipal nº. 13.104/2007. E ainda nos termos 
dos artigos 21 a 23 da Lei Municipal 13.104/2007, fi ca o interessado acima NOTIFICADO 
A COMPARECER ao atendimento Porta Aberta I, sito à Av. Anchieta, nº. 200 – térreo 
do Paço Municipal, ou entrar em contato pelo telefone 2116-0635, no prazo de 15 dias a 
contar da data desta publicação, no horário das 8h às 14h, afi m de agendar a compensação 
deferida. O não agendamento no prazo estipulado acarretará no arquivamento do protocolo 
com as aplicações da legislação vigente.
Prot. 07/03/6841 - Clemente da Silva
Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do setor competente, que 
acolho, AUTORIZO o aproveitamento do crédito apurado no valor de 1.013,5046 
UFIC’s, equivalente ao recolhimento da(s) parcela(s) 01/11 a 11/11 do IPTU/Taxas 
Imobiliárias – exercício 2005, emitido em 01/2005, sendo que 957,2514 UFIC’s para 
quitação das 01/11 a 11/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias – exercício 2005, emitido em 
06/2005, relativo ao imóvel codifi cado sob nº. 3442.42.45.0250.01001 e, AUTORIZO a 
restituição do crédito residual no valor de 56,2532 UFIC’s, nos moldes dos artigos 42 a 
56 da Lei Municipal 13.104/2007 e artigos 163 e 170 da Lei 5172/66 (C.T.N.).
Prot. 07/03/13681 - Galileu Empreendimentos Comerciais
Nos termos do artigo 21, inciso IV da Lei Municipal 132.104/2007, fi ca o interessado ou 
seu representante legal a NOTIFICADO a COMPARECER no prazo de 15 (quinze) 
dias ao atendimento PORTA ABERTA sito Av. Anchieta, 200 - térreo -, das 8:00 as 18:00, 
para que nos termos da vigência da Lei Municipal 13016/2007 e Decreto 15909/2007, 
proceda o parcelamento ou pagamento a vista do tributo com os benefícios da citada lei. 
O não cumprimento desta notifi cação no prazo indicado acarretará no arquivamento do 
protocolado e a cessação do benefício.
Prot. 07/10/27982 - Levante Construtora Ltda
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AUTORIZO a compensação do crédito apurado no valor de 1.008,7592 UFIC’s, prove-
niente dos recolhimentos da(s) parcela(s) 01/11 a 05/11 do IPTU/Taxas, exercício 2007, 
emissão em 01/2007, que fora cancelado em virtude do lançamento das unidades autôno-
mas, emitido em 07/2006, relativo ao imóvel codifi cado sob n° 3421.14.55.0083.00000, 
tomando se preferencialmente os débitos mais antigos, nos moldes dos artigos 163 e 170 
da Lei 5172/66-CTN e artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007.
Prot. 07/10/28070 - Luiz Henrique Von Stein dos Santos
Com base no art. 87 da Lei 13. 104/2007 retifi co o despacho constante as fl s. 22 do pre-
sente processo, publicado no D.O.M. em 12/04/2008, passando a vigorar com a seguinte 
redação:
Onde consta: “... compensação do crédito ora apurado de 4.857,272 UFIC’s, decorren-
te...”.
Leia-se: “... compensação do crédito ora apurado de 4.946,6778 UFIC’s, decorrente...”.
Prot. 08/03/4962 - Adriana Corte Real Barrionuevo
Com base nos elementos do presente processo e na manifestação do setor competente, 
que acolho, AUTORIZO o aproveitamento do crédito apurado no valor de 302,6934 
Ufi c’s, equivalente ao recolhimento da(s) parcela(s) 04/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias 
- exercício 2008, emitido em 01/2008, para quitação das parcelas 01 e 02/11 e redução 
da(s) parcela(s) 03/11 do IPTU/Taxas Imobiliárias exerc. 2008, emitido em 05/2008, relativo 
ao imóvel codifi cado sob nº. 3244.21.22.0302.01001, tendo em vista que o valor recolhido, 
referente ao crédito apurado não foi deduzido na reemissão, nos moldes do artigo 56 da 
Lei Municipal n° 13.104/2007.
Prot. 08/10/30835 – Ana Cacetti Bonide
Com base na Ordem de Serviço nº. 609, de 29/08/2001, expedida pelo Prefeito Municipal; 
artigo 103 da L.O.M e incisos XXXIII e XXXIV, art 5º, CF/88, INDEFIRO o pedido de 
certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº. 2008/10/30. 835, tendo em vista 
que não foi instruído com a documentação que comprove a representatividade.
Prot. 08/10/31722 - Tekinox Manutenção e Montagens Industriais Ltda
Prot. 08/10/31734 - Luan Ferreira Nunes
Prot. 08/10/31962 - Cleomar Socorro Almeida de Araújo
Prot. 08/10/31963 - Cleomar Socorro Almeida de Araújo
Prot. 08/10/32460 – Coppersteel Bimetalicos Ltda
Prot. 08/10/32505 – Edileusa Ferreira de Lima
Prot. 08/10/32897 – Marcos Xavier da Penha
Prot. 08/10/32959 – Sindicato dos Professores de Campinas
Prot. 08/10/32986 – MCPAR Engenharia Comércio e Serviços Ltda
DEIXO DE CONHECER o pedido de certidão nos termos do art. 83 da Lei nº.
13.104/2007, tendo em vista que não foi instruído com toda a documentação hábil.

JOSUÉ OLAVO COSTA
Diretor/DCCA

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO

IMOBILIÁRIA
Protocolo: 1999-000790- Interessado(a): SIDNEI JOSE LOPES
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: 
- Cópia da certidão de matrícula atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo 
cartório de registro a que jurisdicionado o imóvel;  nos termos da Lei 12104/07.
Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do 
C.C.O. do imóvel  e os dados constantes do Cadastro Imobiliário Municipal.
PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS   MEDIANTE REQUERIMENTO NO PRO-
TOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01.

ANA MARCIA DE ARAÚJO
Coordenadora da C.S.P.P.F

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo: 03/10/68069, anexo ao principal nº 23452/01
Interessado: GBC Empreendimentos e Materiais de Construção Ltda.
Assunto: Impugnação de Lançamento de ITBI
Com base na manifestação do setor competente, que passa a ser parte integrante deste 
relatório, e demais elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo 
as disposições do art. 68, combinado com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69 e 70 da L. nº 
13.104/07 indefi ro o pedido de cancelamento dos lançamentos do ITBI constituídos 
através das GERs de nº 26100 a 26110, 26112, 26115 a 26124, 26126 a 26131, 26133 e 
26134, por restar comprovado que a empresa adquirente dos bens imóveis apresentou, no 
período dos quatro anos em análise, atividade preponderante de aluguel de imóveis, estando 
corretamente constituído o crédito tributário devido, nos termos do § 1º e caput do art. 4º 
da Lei nº 10.401/99 e que ao quebrar a condição resolutória, em face da preponderância 
das receitas operacionais com locação de imóveis, a empresa sujeitou-se à incidência de 
multa e juros previstos no art. 19 da Lei nº 10.401/99, cujos efeitos retroagem à data do 
fato gerador do imposto. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em 
vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que 
trata o art. 74 da L. nº 13.104/07.
Protocolo: 07/10/42844, anexo ao principal nº 03/10/58413
Interessado: O. S. Participações e Empreendimentos Ltda.
Assunto: Impugnação de Lançamento de ITBI
Com base na manifestação do setor competente, que passa a ser parte integrante deste re-
latório, e demais elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as 
disposições do art. 68, combinado com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69 e 70 da L. nº 13.104/07 
indefi ro o pedido de cancelamento dos lançamentos do ITBI constituídos através das GERs 
de nº 113357, 113358, 113359 e 113360, de 20/06/07, por restar comprovado que a empresa 
adquirente dos bens imóveis apresentou atividade preponderante de arrendamento e locação 
de imóveis, estando corretamente constituído o crédito tributário devido, nos termos do § 
3º e caput do art. 6º da Lei nº 11.106/01, uma vez que a forma de apuração da atividade 
preponderante de que trata o art. 156, I, da CF/88 está regulamentada pelo art. 37 da Lei nº 
5.172/66-Código Tributário Nacional, o qual preceitua que a preponderância será apurada 
pela receita operacional da pessoa jurídica adquirente dos bens e, da análise dos demons-
trativos contábeis da empresa, verifi cou-se que em três anos seguidos a empresa apresenta 
preponderância de receitas decorrentes de arrendamento e locação de imóveis. Deixo de 
recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se 
enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o art. 74 da L. nº 13.104/07.
Protocolo: 05/10/29779
Interessado: Alamo Participações Ltda.
Assunto: Não incidência do ITBI
Consubstanciado nas disposições dos artigos 66 e 70, combinados com o artigo 3º da Lei 
13.104/07, acolho a manifestação do setor competente, o qual certifi ca que a empresa adqui-
rente dos bens imóveis demonstrou preponderância de receita operacional decorrente de alu-
guel de imóveis no período de 2005 a 2007, confi gurando a incidência do imposto, nos termos 
do § 3º e caput do art. 6º da L. nº 11.106/01, portanto, determino a constituição dos créditos 
tributários devidos pela lavratura do instrumento de transmissão dos imóveis codifi cados 
sob nº 001.902.500/02; 044.557.000/02; 044.557.100/02; 044.557.200/02; 044.557.300/02; 
044.557.400/02; 044.557.500/02; 042.146.631/02; 042.146.480/02; 042.146.632/02; 

042.146.489/02; 042.146.633/02; 042.146.456/02; 042.146.634/02; 042.146.463/02; 
042.146.647/02; 042.146.443/02; 042.146.444/02; 042.146.457/02; 042.146.459/02; 
042.146.461/02; 012.146.462/02; 042.146.464/02; 042.146.470/02; 042.146.712/02; 
025.417.409/02; 042.109.898/02; 042.109.901/02; 042.109.902/02; 042.109.903/02; 
042.109.955/02; 044.546.500/02; 030.724.000/02; 006.124.000/02 e do imóvel rural ca-
dastrado no INCRA sob nº 624047006610-8, nos termos da Lei 11.106/01.
Protocolo: 031025/95
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
C/C: 044.823.000/02 e 044.823.100/02
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do art. 66, 
combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da L. nº 13104/07, concedo a isenção total 
do IPTU e das Taxas imobiliárias pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 
20/04/08, para os imóveis codifi cados sob nº 044.823.000/02 e 044.823.100/02, por ser este 
o prazo de renovação do contrato de aluguel, e por estarem atendidas as demais exigências 
do art. 4º, XI da L. nº 11.111/01, alterada pela L. nº 13.209/07. Deixo de recorrer à Junta 
de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obriga-
toriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74, combinado com os arts. 33 e 66 da 
Lei 13.104/07, por se tratar de matéria regulada pelo art. 3º daquela lei.
Protocolo: 04/05/00575
Interessado: Antônio Pascoal dos Santos
C/C: 055.070.632/02
ERRATA
Constatado o erro de transcrição da área total construída, grafada erroneamente como 
202,97m² quando o correto é 212,97m², retifi co o relatório de decisão de fl s. 18, publicado 
no DOM de 27/07/04, consubstanciado nas disposições do artigo 87 da Lei 13.104/07, nos 
seguintes termos:
ONDE SE LÊ: alterando-se a área total construída para 202,97m²
LEIA-SE: alterando-se a área total construída para 212,97m²
Os demais dados do despacho permanecem inalterados.
Protocolo nº: 05/10/56118 anexos 06/10/35395 e 07/10/23524
Interessado: André Luis Alioti
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 005.902.000-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos 
acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelo artigo 66 da Lei 13.104/07, 
deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente aos 
exercícios de 2006 e 2007, relativo ao imóvel codifi cado sob n° 005.902.000-02, por haver 
sido apresentado fora do prazo determinado pelo artigo 37 da Lei 11.109/01, encontrando-
se intempestivo, nos termos do artigo 83, I, da Lei 13.104/07. Com base na manifestação 
do setor competente e demais elementos constantes dos autos, e atendendo ao artigo 66 da 
Lei 13.104/07, determino a retifi cação do lançamento em questão, a partir do exer-
cício de 2005, alterando-se a área construída para 269,88 m² e o tipo/padrão para A-3.0, 
pois foi constatado em vistoria realizada que os dados estavam incorretos, nos termos dos 
artigos 17 e 18 da Lei 11.111/01, e da tabela III da Lei 9.927/98, observando que a partir 
do exercício de 2006, o imóvel deverá ser classifi cado na categoria construtiva RH - 3, 
conforme o determinado no artigo 18, e na tabela IV do anexo I da Lei 11.111/01 (alterada 
pela Lei 12.445/05), e parecer fi scal às fl s. 29, mantendo-se os demais dados e fatores 
inalterados. Os lançamentos anteriormente constituídos relativamente aos exercícios de 
2005 a 2008 deverão ser substituídos, com o cancelamento dos respectivos débitos, nos 
termos da Lei 9.927/98 (e alterações) e da Lei 11.111/01; em consonância com os artigos 
145, 149 e 173 do Código Tributário Nacional. Deixo de recorrer da decisão proferida 
para os exercícios de 2006 e 2007, em face das disposições do § único do artigo 83 da Lei 
13.104/07 e da decisão de substituição dos lançamentos dos exercícios de 2005 a 2008 por 
considerar que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade estabelecida no art. 
74 do referido diploma legal, por não cumprir as exigências do art. 4º, 33 e 68 da referida 
Lei. Fica o requerente, desde já, intimado para, querendo, pedir reconsideração da 
decisão proferida para os exercícios de 2006 e 2007, exclusivamente sobre os motivos e 
fundamentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, nos temos do § único do artigo 
83 da Lei 13.104/07.
Protocolo nº: 06/10/8337
Interessada: VAREJÃO ESCOLAR COMERCIAL LTDA.
Assunto: Restituição de IPTU
Imóvel: C.C.: 037.916.000-02
Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e artigos 165 e 167 da 
Lei 5.172/66- C.T.N., reconheço o direito à restituição do crédito apurado no montante de 
190,5352 UFIC’s, decorrente do crédito tributário apurado na reemissão de 01/2005, não 
deduzido na reemissão do IPTU/Taxas de 2005, relativo ao imóvel de C.C. 037.916.000-
02, nos termos dos artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07, remetendo os autos ao DCCA 
para providências quanto a repetição de indébito tributário, observadas as disposições 
dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo a interessada aguardar comunicado das 
providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito 
à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 
33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo nº: 05/10/51692
Interessada: GENI MARIA SANTANA
Assunto: Compensação de IPTU
Imóvel: C.C.: 042.027.224-02
Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e artigos 165 e 167 da 
Lei 5.172/66- C.T.N., reconheço o direito à restituição do crédito apurado no montante 
de 108,5752 UFIC’s, decorrente do crédito tributário apurado na emissão de 01/2005, não 
deduzido na reemissão do IPTU/Taxas de 2005, relativo ao imóvel de C.C. 042.027.224-
02, nos termos dos artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07, remetendo os autos ao DCCA 
para providências quanto a repetição de indébito tributário, observadas as disposições 
dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo a interessada aguardar comunicado das 
providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito 
à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 
33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo nº: 05/10/51292
Interessada: ALBERTO PAPOTTI
Assunto: Restituição de IPTU
Imóvel: C.C.: 025.622.250-02
Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e artigos 165 e 167 da 
Lei 5.172/66- C.T.N., não reconheço o direito à restituição do crédito do IPTU de 2005, 
visto que já houve a compensação do crédito devido através do lançamento efetuado em 
2006, face a isenção do IPTU concedida relativa ao imóvel de C.C. 025.622.250-02, nos 
termos dos artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida 
decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo nº: 05/10/30651
Interessada: MÁRIO APARECIDO CABESTRE
Assunto: Compensação de IPTU
Imóvel: C.C.: 042.165.922-02.
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Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e artigos 165 e 167 da 
Lei 5.172/66- C.T.N., reconheço o direito à compensação do crédito apurado no montante 
de 49,0421 UFIC’s, decorrente do recolhimento indevido da parcela 11/11 do lançamento 
do IPTU/Taxas do exercício de 2001, efetuado através do carnê IPTU/Taxas 2001 emissão 
01/2001, não deduzido na reemissão do IPTU/Taxas de 2001, relativo ao imóvel de C.C. 
042.165.922-02, nos termos dos artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07, remetendo os autos ao 
DCCA para providências quanto a repetição de indébito tributário, observadas as disposições 
dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo a interessada aguardar comunicado das 
providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito 
à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 
33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo nº: 03/10/29405
Interessada: DALVA PEREIRA DOS SANTOS
Assunto: Restituição de IPTU
Imóvel: C.C.: 055.007.786- 03.
Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e artigos 165 e 167 da 
Lei 5.172/66- C.T.N., reconheço o direito à restituição do crédito apurado no montante 
de 413,4901 UFIC’s, decorrente do crédito tributário pelo pagamento indevido do IPTU, 
referente aos exercícios de 1999 e 2000, em decorrência das decisões do protocolado 
nº 19.319/02, publicadas no DOM em 20/11/2002 e 17/11/2005, referente ao imóvel de 
C.C.055.007.786- 03, nos termos dos artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07, remetendo os 
autos ao DCCA para providências quanto a repetição de indébito tributário, observadas as 
disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo a interessada aguardar comu-
nicado das providências a serem tomadas. Da restituição pleiteada de IPTU dos exercícios 
de 1997 e 1998, indefi ro o pedido, vez que o direito de pleitear a repetição de indébito foi 
extinto por decurso de prazo, nestes casos anteriores a 09/05/1998, nos termos do artigo 
168, inciso I, da Lei nº 5.172/66-CTN. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários 
do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos 
artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo nº: 03/10/8.888 e anexo 04/10/777
Interessado: NEREU CAMARGO
Assunto: Restituição de IPTU
Imóvel: C.C.: 055.006.060- 03.
Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e artigos 165 e 167 da 
Lei 5.172/66- C.T.N., reconheço o direito à restituição do crédito de IPTU, no montante de 
956,1174 UFIC’s, pago indevidamente, referente aos exercícios de 1999 e 2000 e da GER 
nº 452.363 emitida em 12/2002, em decorrência das decisões do protocolado nº 19.319/02, 
publicadas no DOM em 20/11/2002 e 17/11/2005, referente ao imóvel de C.C.055.006.060- 
03, nos termos dos artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07, remetendo os autos ao DCCA para 
providências quanto a repetição de indébito tributário, observadas as disposições dos artigos 
45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo a interessada aguardar comunicado das providências 
a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, 
posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da 
Lei nº 13.104/07.
Protocolo nº: 02/10/20.893
Interessada: VANDA REGINA DA SILVA
Assunto: Restituição de IPTU
Imóvel: C.C.: 055.076.416- 03.
Em face do exposto, e demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos 
dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 e artigos 165 e 167 da 
Lei 5.172/66- C.T.N., reconheço o direito à restituição do crédito apurado no montante de 
555,9456 UFIC’s, decorrente do crédito tributário apurado na reemissão de 11/2001 e do 
recolhimento do IPTU/Taxas dos exercícios de 1999 e 2000, efetuados através do acordo 
nº 3.314 de 31/01/2001, não deduzido na reemissão do IPTU/Taxas de 2001, com cobrança 
retroativa aos exercícios de 1997 a 2000, relativo ao imóvel de C.C. 055.076.416- 03, nos 
termos dos artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07, remetendo os autos ao DCCA para provi-
dências quanto a repetição de indébito tributário, observadas as disposições dos artigos 45 
a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo a interessada aguardar comunicado das providências a 
serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, 
posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da 
Lei nº 13.104/07.
Protocolo nº: 08/10/30357
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS
C.C.: 041.929.512-03
Assunto: Solicitação do reconhecimento da imunidade tributária do ITBI
Com base na manifestação do setor competente e, atendendo ao preceituado no artigo 3º c/c 
artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, DEFIRO o pedido de reconhecimento 
da imunidade tributária do ITBI na aquisição pelo requerente do imóvel codifi cado sob 
nº 041.929.512-03, haja vista que o interessado trata-se de instituição de assistência social, 
sem fi ns lucrativos, nos termos do artigo 150, VI, “c” e § 4º da CF/88 e atende os requisitos 
legais estatuídos no artigo 14, I a III da Lei Federal nº 5.172/66-CTN.
Protocolo nº: 08/10/18195
Interessado: COLÉGIO DOM BARRETO
C.C.: 004.057.000-02
Assunto: Solicitação do reconhecimento administrativo da imunidade tributária do IPTU
Ante o exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos acos-
tados aos autos e, atendendo aos artigos 3º c/c com artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/07, DEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo da imunidade tributária 
do IPTU relativamente ao imóvel codifi cado sob nº 004.057.000-02, a partir do exercício 
de 2009, haja vista que referido imóvel integra o patrimônio do interessado e é utilizado na 
consecução de suas fi nalidades essenciais e o mesmo trata-se de instituição de educação sem 
fi ns lucrativos nos termos do artigo 150, VI, “c” e § 4º da Constituição Federal de 1988.
Protocolo nº: 08/10/18192
Interessado: COLÉGIO DOM BARRETO
C.C.: 023.061.000-02
Assunto: Solicitação do reconhecimento administrativo da imunidade tributária do IPTU
Ante o exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos acos-
tados aos autos e, atendendo aos artigos 3º c/c com artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/07, DEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo da imunidade tributária 
do IPTU relativamente ao imóvel codifi cado sob nº 023.061.000-02, a partir do exercício 
de 2009, haja vista que referido imóvel integra o patrimônio do interessado e é utilizado na 
consecução de suas fi nalidades essenciais e o mesmo trata-se de instituição de educação sem 
fi ns lucrativos nos termos do artigo 150, VI, “c” e § 4º da Constituição Federal de 1988.
Protocolo nº: 08/10/18187 e anexos (08/10/18189, 08/10/18194 e 08/10/18196)
Interessado: COLÉGIO DOM BARRETO
C.C.: 055.041.398-03, 055.041.397-03, 055.041.369-03 e 055.041.368-03
Assunto: Solicitação do reconhecimento administrativo da imunidade tributária do IPTU
Ante o exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos acos-
tados aos autos e, atendendo aos artigos 3º c/c com artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/07, DEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo da imunidade tributária 
do IPTU relativamente aos imóveis codifi cados sob nº 055.041.398-03, 055.041.397-03, 

055.041.369-03 e 055.041.368-03, a partir do exercício de 2009, haja vista que referidos 
imóveis integram o patrimônio do interessado e o mesmo trata-se de instituição de edu-
cação sem fi ns lucrativos nos termos do artigo 150, VI, “c” e § 4º da Constituição Federal 
de 1988.
Protocolo nº: 08/10/18185
Interessado: COLÉGIO DOM BARRETO
C.C.: 055.089.731-03
Assunto: Solicitação do reconhecimento administrativo da imunidade tributária do IPTU
Ante o exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos acos-
tados aos autos e, atendendo aos artigos 3º c/c com artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/07, DEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo da imunidade tributária 
do IPTU relativamente ao imóvel codifi cado sob nº 055.089.731-03, a partir do exercício 
de 2009, haja vista que referido imóvel integra o patrimônio do interessado e é utilizado na 
consecução de suas fi nalidades essenciais e o mesmo trata-se de instituição de educação sem 
fi ns lucrativos nos termos do artigo 150, VI, “c” e § 4º da Constituição Federal de 1988.
Protocolo nº: 08/10/18184
Interessado: COLÉGIO DOM BARRETO
C.C.: 042.165.502-02
Assunto: Solicitação do reconhecimento administrativo da imunidade tributária do IPTU
Ante o exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos acos-
tados aos autos e, atendendo aos artigos 3º c/c com artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/07, DEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo da imunidade tributária 
do IPTU relativamente ao imóvel codifi cado sob nº 042.165.502-02, a partir do exercício 
de 2009, haja vista que referido imóvel integra o patrimônio do interessado e é utilizado na 
consecução de suas fi nalidades essenciais e o mesmo trata-se de instituição de educação sem 
fi ns lucrativos nos termos do artigo 150, VI, “c” e § 4º da Constituição Federal de 1988.
Protocolo nº: 08/10/18183 e anexo (08/10/18188)
Interessado: COLÉGIO DOM BARRETO
C.C.: 055.042.036-03 e 055.042.035-03
Assunto: Solicitação do reconhecimento administrativo da imunidade tributária do IPTU
Ante o exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos acos-
tados aos autos e, atendendo aos artigos 3º c/c com artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/07, DEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo da imunidade tributária 
do IPTU relativamente aos imóveis codifi cados sob nº 055.042.036-03 e 055.042.035-03, 
a partir do exercício de 2009, haja vista que referidos imóveis integram o patrimônio do 
interessado e o mesmo trata-se de instituição de educação sem fi ns lucrativos nos termos 
do artigo 150, VI, “c” e § 4º da Constituição Federal de 1988.
Protocolo nº: 08/10/18179
Interessado: COLÉGIO DOM BARRETO
C.C.: 024.232.100-03
Assunto: Solicitação do reconhecimento administrativo da imunidade tributária do IPTU
Ante o exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos acos-
tados aos autos e, atendendo aos artigos 3º c/c com artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/07, DEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo da imunidade tributária 
do IPTU relativamente ao imóvel codifi cado sob nº 024.232.100-03, a partir do exercício 
de 2009, haja vista que referido imóvel integra o patrimônio do interessado e é utilizado na 
consecução de suas fi nalidades essenciais e o mesmo trata-se de instituição de educação sem 
fi ns lucrativos nos termos do artigo 150, VI, “c” e § 4º da Constituição Federal de 1988.
Protocolo nº: 08/10/18178 e anexo (08/10/18193)
Interessado: COLÉGIO DOM BARRETO
C.C.: 055.041.868-03 e 055.041.869-02
Assunto: Solicitação do reconhecimento administrativo da imunidade tributária do IPTU
Ante o exposto, com base na manifestação do setor competente e demais elementos acos-
tados aos autos e, atendendo aos artigos 3º c/c com artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 
13.104/07, DEFIRO o pedido de reconhecimento administrativo da imunidade tributária 
do IPTU relativamente aos imóveis codifi cados sob nº 055.041.868-03 e 055.041.869-02, 
a partir do exercício de 2009, haja vista que referidos imóveis integram o patrimônio do 
interessado e o mesmo trata-se de instituição de educação sem fi ns lucrativos nos termos 
do artigo 150, VI, “c” e § 4º da Constituição Federal de 1988.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO
MOBILIÁRIO

Protocolado: 05/10/40914
Requerente: Maria Inês Wanters.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de encerra-
mento retroativo da inscrição municipal nº 34.962-3 na data solicitada, devendo de ofício, 
ser autorizado o encerramento em 19/08/2005 (data da protocolização do pedido), de 
acordo com o disposto no art. 63 § 2º da Lei Municipal 13.104/07 c/c art. 64 § 1º, I, “b” 
do Decreto Municipal 15.356/05, cancelando-se os créditos tributários posteriores a data 
supramencionada.

Protocolado: 07/10/07620
Requerente: Rosaura Torquato.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de encerramento 
retroativo da inscrição municipal nº 10.792-1 na data solicitada, de acordo com o disposto 
no art. 15, § 2º da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c art. 4º da Lei Municipal nº 11.779/03, 
devendo de ofício ser autorizado o encerramento em 26/02/2007 (data da protocolização do 
pedido) conforme disposto no art. 64, § 1º, I, b do Decreto Municipal n° 15.356/05, bem como 
autorizo o cancelamento dos créditos tributários posteriores à data supramencionada.

Protocolado: 07/10/06984
Requerente: Roselene dos Anjos.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de encerra-
mento da inscrição municipal nº 29.522-1 na data solicitada, no entanto de ofício autorizo 
o encerramento em 16/02/2007 (data da protocolização do pedido) conforme disposto no 
art. 64, § 1º, I, b do Decreto Municipal n° 15.356/05, bem como autorizo o cancelamento 
dos créditos tributários posteriores à data supramencionada.

Protocolado: 07/10/06981
Requerente: Luiz Carlos de Abreu.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, deixo de conhecer o pedido de 
encerramento retroativo da inscrição municipal nº 67.386-2 de acordo com o disposto no 
art. 83, IV da Lei Municipal nº 13.104/07.
Ressalto que a inscrição foi válida até 31/12/2003, sendo considerada encerrada a partir 
desta data.

Protocolado: 07/10/06634
Requerente: Dorival Neves Luz.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.



7Campinas, sexta-feira, 11 de julho de 2008 Diário Ofi cial do Município de Campinas

Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, deixo de conhecer o pedido de 
encerramento retroativo da inscrição municipal nº 71.839-4, de acordo com o que dispõe 
o art. 83, IV da Lei Municipal nº 13.104/07, no entanto de ofício autorizo o encerramento 
em 15/02/2007 (data da protocolização do pedido) conforme disposto no art. 64, § 1º, I, 
b do Decreto Municipal n° 15.356/05, bem como autorizo o cancelamento dos créditos 
tributários posteriores à data supramencionada.

Protocolado: 06/10/39263
Requerente: Roberval de Campos.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, deixo de conhecer o pedido de 
encerramento da inscrição municipal nº 58.922-5, no entanto de ofício autorizo o encerra-
mento em 31/08/2006 (data da protocolização do pedido), conforme disposto no art. 64, § 
1º, I, b do Decreto Municipal n° 15.356/05, bem como autorizo o cancelamento dos créditos 
tributários posteriores a data supramencionada.

Protocolado: 06/10/18441
Requerente: Ivete Aparecida Russo Guerino.
Assunto: Solicita cancelamento da inscrição do ISSQN.
Com base no art. 87 da Lei Municipal nº 13.104/2007, retifi co o despacho publicado no 
Diário Ofi cial do Município – DOM de 20/05/2008, verifi cado sua inexatidão, passando a 
vigorar com a seguinte redação:
Onde se lê: Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de 
encerramento retroativo da inscrição municipal nº 43.176-1 na data solicitada, devendo de 
ofício, ser autorizado o encerramento em 06/04/2006 (data da protocolização do pedido), 
de acordo com o disposto no art. 63 § 2º da Lei Municipal n° 13.104/07 c/c art. 64 § 1º, I, 
“b” do Decreto Municipal n° 15.356/05, devendo os créditos tributários posteriores à data 
supramencionada serem cancelados.
Ressalto ainda que a inscrição foi válida até 31/12/1998, sendo considerada encerrada a 
partir desta data.
Leia-se: Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, indefi ro o pedido de 
encerramento retroativo da inscrição municipal nº 43.176-1 na data solicitada, devendo de 
ofício, ser autorizado o encerramento em 06/04/2006 (data da protocolização do pedido), 
de acordo com o disposto no art. 63 § 2º da Lei Municipal n° 13.104/07 c/c art. 64 § 1º, I, 
“b” do Decreto Municipal n° 15.356/05, devendo os créditos tributários posteriores à data 
supramencionada serem cancelados.

Protocolado: 06/10/39260
Requerente: Ubiratan Aparecido Botelho.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, deixo de conhecer o pedido de 
encerramento da inscrição municipal nº 63.225-2, no entanto de ofício autorizo o encerra-
mento em 31/08/2006 (data da protocolização do pedido), conforme disposto no art. 64, § 
1º, I, b do Decreto Municipal n° 15.356/05, bem como autorizo o cancelamento dos créditos 
tributários posteriores a data supramencionada.

Protocolado: 06/10/39261 (07/10/11366 – juntado)
Requerente: Dilma Mariko Morita.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, deixo de conhecer o pedido de 
encerramento da inscrição municipal nº 47.125-9, no entanto de ofício autorizo o encerra-
mento em 31/08/2006 (data da protocolização do pedido), conforme disposto no art. 64, § 
1º, I, b do Decreto Municipal n° 15.356/05, bem como autorizo o cancelamento dos créditos 
tributários posteriores a data supramencionada.

Protocolado: 06/10/39262 (07/10/11365 – juntado)
Requerente: Nilton Massaki Hanaoka.
Assunto: Solicita cancelamento retroativo de inscrição do ISSQN.
Nos termos do art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05, deixo de conhecer o pedido de 
encerramento da inscrição municipal nº 47.126-7, no entanto de ofício autorizo o encerra-
mento em 31/08/2006 (data da protocolização do pedido), conforme disposto no art. 64, § 
1º, I, b do Decreto Municipal n° 15.356/05, bem como autorizo o cancelamento dos créditos 
tributários posteriores a data supramencionada.
 MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI

Coordenador da CSCM
Matr. Nº 108.663-4

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Protocolado nº: 06/10/25097
Requerente: MRV Serviços de Engenharia Ltda.
Assunto: impugnação de ISSQN na construção civil – n. 000299/2006
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos 
documentos juntados, e em face do que dispõem os artigos 66 a 69 da Lei Municipal n°. 
13.104/07, defi ro parcialmente as razões da impugnação do lançamento notifi cado sob n. 
000299/2006, cancelando-o de ofício, com fundamento no artigo 149, VIII da Lei 5.172/66 
– CTN, em face do erro na data do fato gerador da obrigação, em contrariedade ao artigo 
30, II, da Lei Municipal 13.104/07, de conformidade com o Certifi cado de Conclusão de 
Obra nº 620/2006, constante à fl . 1055. Recorro de ofício à Junta de Recursos Tributários, 
em consonância com o artigo 74 da Lei Municipal 13.104/07. Considera-se notifi cado o 
impugnante com a publicação desta, e nos termos do art. 22, III, da Lei Municipal 13.104/07, 
o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor, protocolizando seu pedido de certidão 
no Protocolo Geral, ou agendando horário para vista do protocolado através do telefone 
(19) 3755-6000, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº: 08/10/02.951
Requerente: Márcia Aparecida Gomes Ruggiero
Assunto: impugnação de ISSQN na construção civil – nº 004976/2007
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos 
documentos juntados, e em face do que dispõem os artigos 66 a 69 da Lei Municipal n°. 
13104/07, defi ro parcialmente as razões da impugnação do lançamento notifi cado sob 
n. 004976/2007, pelos motivos supra elencados, alterando seu valor para 1.977,1941 
UFICs, com fundamento no artigo 149, VIII da Lei Federal 5.172/66 – CTN, pois foram 
considerados, para dedução da base de cálculo do ISSQN, os valores constantes nas notas 
fi scais de serviços de construção civil, que estão em conformidade com as disposições da 
legislação tributária municipal. Deixo de recorrer de ofício à Junta de Recursos Tributários, 
por não se tratar de hipótese prevista no artigo 74 da Lei Municipal 13.104/07. Considera-se 
notifi cado o impugnante com a publicação desta, e nos termos do art. 22, III, da Lei Municipal 
13.104/07, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor, protocolizando seu pedido 
de certidão no Protocolo Geral, ou agendando horário para vista do protocolado através do 
telefone (19) 3755-6000, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº: 06/10/47514
Requerente: GE Plastics South América Ltda.
Assunto: impugnação de ISSQN na construção civil – nº 001910/2006
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos docu-
mentos juntados, e em face do que dispõem os artigos 66 a 69 da Lei Municipal nº. 13.104/07, 
indefi ro as razões da impugnação do lançamento notifi cado sob o número 001910/2006, pelos 

motivos supra elencados, e por não terem sido constatadas incorreções, que justifi cassem 
retifi cações, com fundamento no artigo 149, VIII, da Lei 5.172/66 - CTN. Considera-se noti-
fi cado o impugnante com a publicação desta, e nos termos do artigo 22, III, da Lei Municipal 
nº 13.104/07, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor, protocolizando seu pedido 
de certidão no Protocolo Geral, ou agendando horário para vista do protocolado através do 
telefone (19) 3755-6000, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº: 07/10/47984
Requerente: Antônio Valdivio Soares
Assunto: impugnação de ISSQN na construção civil – nº 220.005.375
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos 
documentos juntados, e em face do que dispõem os artigos 66 a 69 da Lei Municipal 
n° 13.104/07, não conheço das razões da impugnação do lançamento notifi cado sob nº 
220.005.375, por ter sido protocolizada intempestivamente, bem como, por não atender 
aos requisitos de admissibilidade previstos na IN 001/03-DRM/SMF, conforme disposto 
no artigo 70, incisos I e II, da Lei Municipal 11.109/01, alterado pelo artigo 83, incisos I 
e II, da Lei Municipal 13.104/07, cancelando-o de ofício, com base nos artigos 149, VIII 
e 173, I, da Lei Federal 5.172/66-CTN. Considera-se notifi cado o impugnante com a pu-
blicação desta, nos termos do artigo 22, III, da Lei Municipal nº 13.104/07, o qual poderá 
ter conhecimento do seu inteiro teor, protocolizando seu pedido de certidão no Protocolo 
Geral, ou agendando horário para vista do protocolado através do telefone (19) 3755-6000, 
na forma da legislação municipal pertinente.

JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO
Diretor DRM

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO

 MOBILIÁRIO
Protocolo: 04/10/66756
Requerente : Lemos e Associados Advocacia
Assunto: Cancelamento do lançamento do ISSQN/Ofício-exercício 2004.
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto 15.356/2005 c/c inciso V, do art.1º da 
Instrução Normativa 006/2004 e com base na manifestação fi scal às fl s.85 e 86 do protocolo 
supramencionado, indefi ro o presente pedido quanto ao cancelamento do lançamento do 
ISSQN ofício, exercício 2004,, em nome de Lemos e Associados Advocacia, inscrição 
municipal 6.612-5, posto que o referido lançamento foi efetuado corretamente de acordo 
com que determina 26,§2º, inciso II,da lei 11.829/2003,qual seja 1.150,0000 UFICs por 
profi ssional habilitado, sócios, empregados ou não.Todavia, em cumprimento à determi-
nação judicial determino que seja efetuado novo lançamento no valor de 575,0000 UFICs 
por profi ssional ,devendo o contribuinte efetuar pagamento sem multa e juros moratórios 
até a data prevista na guia de recolhimento, bem como retifi co o lançamento inicial para o 
valor correspondente a 8.625,0000 UFICs , o qual deverá fi cará suspenso, nos termos do 
artigo 151, IV, da lei 5172/66, até a decisão fi nal da medida judicial ou sua revogação, no 
caso desta ser revogada ou julgada desfavoravelmente ao contribuinte, o ISSQN deverá 
ser cobrado com multa e juros moratórios, na forma da lei,desde a data do lançamento até 
a data do seu pagamento.
Protocolo: 05/10/32.732
Interessado: Lemos e Associados Advocacia
Assunto: Cancelamento do lançamento do ISSQN/Ofício-exercício 2005.
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto 15.356/2005 c/c inciso V, do art.1º da 
Instrução Normativa 006/2004 e com base na manifestação fi scal às fl s. 59 a 61 do proto-
colo supramencionado, indefi ro o presente pedido quanto ao cancelamento do lançamento 
do ISSQN ofício, exercício 2005, em nome de Lemos e Associados Advocacia, inscrição 
municipal 6.612-5, posto que o referido lançamento foi efetuado corretamente de acordo 
com que determina 26,§2º, inciso II,da lei 11.829/2003,qual seja 1.150,0000 UFICs por 
profi ssional habilitado, sócios, empregados ou não, todavia,em cumprimento à determi-
nação judicial determino que seja efetuado novo lançamento no valor de 575,0000 UFICs 
por profi ssional ,devendo o contribuinte efetuar pagamento sem multa e juros moratórios 
até a data prevista na guia de recolhimento, bem como retifi co o lançamento inicial para o 
valor correspondente a 8.625,0000 UFICs , o qual deverá fi cará suspenso, nos termos do 
artigo 151, IV, da lei 5172/66, até a decisão fi nal da medida judicial ou sua revogação, no 
caso desta ser revogada ou julgada desfavoravelmente ao contribuinte, o ISSQN deverá 
ser cobrado com multa e juros moratórios, na forma da lei,desde a data do lançamento até 
a data do seu pagamento.
Protocolo: 07/10/33.088
Requerente: Lemos e Associados Advocacia
Assunto: Cancelamento do lançamento do ISSQN/Ofício-exercício 2007.
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto 15.356/2005 c/c inciso V, do art.1º da 
Instrução Normativa 006/2004 e com base na manifestação fi scal às fl s.65 a 68 do proto-
colo supramencionado, indefi ro o presente pedido quanto ao cancelamento do lançamento 
do ISSQN ofício, exercício 2007, em nome de Lemos e Associados Advocacia, inscrição 
municipal 6.612-5, posto que o referido lançamento foi efetuado corretamente de acordo 
com que determina 28,§2º, inciso II,da lei 12.392/2005,qual seja 1.150,0000 UFICs por 
profi ssional habilitado, sócios, empregados ou não, todavia,em cumprimento à determi-
nação judicial determino que seja efetuado novo lançamento no valor de 575,0000 UFICs 
por profi ssional ,devendo o contribuinte efetuar pagamento sem multa e juros moratórios 
até a data prevista na guia de recolhimento, bem como retifi co o lançamento inicial para o 
valor correspondente a 10.350,0000 UFICs , o qual deverá fi cará suspenso, nos termos do 
artigo 151, IV, da lei 5172/66, até a decisão fi nal da medida judicial ou sua revogação, no 
caso desta ser revogada ou julgada desfavoravelmente ao contribuinte, o ISSQN deverá 
ser cobrado com multa e juros moratórios, na forma da lei,desde a data do lançamento até 
a data do pagamento.
Encaminhe-se:
Protocolo: 08/10/15843
Requerente: Lemos e Associados Advocacia
Assunto: Cancelamento do lançamento do ISSQN/Ofício-exercício 2008.
Com fulcro no que dispõe o artigo 72 do Decreto 15.356/2005 c/c inciso V, do art.1º da 
Instrução Normativa 006/2004 e com base na manifestação fi scal às fl s 58 e 59, indefi ro 
o presente pedido quanto ao cancelamento do lançamento do ISSQN ofício, exercício 
2008, em nome de Lemos e Associados Advocacia,inscrição municipal 6.612-5,posto que o 
referido lançamento foi efetuado corretamente de acordo com o que determina a Lei munici-
pal 12.392/2005, parágrafo 2º, inciso II, alterada pela Lei municipal 13.208/2007, art. 7º,qual 
seja, 1.150,0000 UFICs por profi ssional habilitado, sócios, empregados ou não. Todavia, 
em cumprimento à determinação judicial, determino que seja efetuado novo lançamento 
no valor de 575,00 UFIC por profi ssional, qual seja, no valor de 10.350,00 UFICs, sem 
multa e juros moratórios até a data indicada na guia de recolhimento. Determino também 
a retifi cação no lançamento original de valor 20.700,00 UFICs para 10.350,00 UFICs. Na 
retifi cação do lançamento deverão ser conservados os vencimentos originais, bem como o 
número de parcelas, mantendo-se os juros de mora e a multa proporcional ao novo valor 
retifi cado. O valor remanescente retifi cado correspondente a 10.350,0000 UFICs deverá 
fi car suspenso, nos termos do artigo 151,IV, da lei 5172/66, até a decisão fi nal da medida 
judicial ou até sua revogação, se houver.

MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI
Coordenador
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DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza-ISSQN

O COORDENADOR SETORIAL DO CADASTRO MOBILIÁRO DO DEPARTAMENTO 
DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 26, § 2º, inciso 
II, c/c artigo 27, inciso II da lei 11.829/2003 e artigo 29 da lei 12.392/2005 c/c Instrução 
Normativa 01/2006, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 
29, inciso I, da Lei 13.104/2007 ,para notifi car o contribuinte abaixo relacionado do lança-
mento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, referente ao exercício de 2005. 
O pagamento poderá ser efetuado nas seguintes formas:
I - Cota única, com 9% de desconto até a data de 18/07/2008
II - Em 06 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, com o vencimento da primeira em 
18/07/2008 e as demais nas datas indicadas nas Guias de recolhimento.
O prazo para eventual impugnação do lançamento é de 30(trinta) dias , contados do 
3º(terceiro) dia após a publicação do presente edital.A impugnação poderá ser apresentada 
mediante requerimento protocolizado no Protocolo Geral desta Prefeitura.
Caso o contribuinte não receba as Guias de Recolhimento do ISSQN OFÍCIO, deverá compa-
recer ao posto de atendimento PORTA ABERTA:Paço Municipal–térreo-Av. Anchieta 200, 
de segunda a sexta-feira das 8h às 18h; para retirar a 2ª via da Guia de recolhimento.
INSCR. NOME DO CONTRIBUINTE EXERC. VALOR DO 
MUN.   IMPOSTO (R$)
8.511-1 CLINICA DE OLHOS DR.CARLOS ROBERTO SIGNORELLI LTDA 2005 12.169,50
LANÇAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DE MEDIDA JUDICIAL(TUTELA ANTECIPADA)
INSCR.. NOME DO CONTRIBUINTE EXERC. VALOR DO 
MUN   IMPOSTO (R$)
8.511-1 CLINICA DE OLHOS DR.CARLOS ROBERTO SIGNORELLI LTDA 2005 12.169,50

MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI
Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO.

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza-ISSQN

O COORDENADOR SETORIAL DO CADASTRO MOBILIÁRO DO DEPARTAMEN-
TO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 28 ,§ 2º, 
inciso II, c/c os artigos 29 e 30,inciso II, da lei 12.392/2005,alterada pela lei 12.208/07 e 
Instrução Normativa 01/2006, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma 
do artigo 29, inciso I , da Lei 13.104/2007, para notifi car o contribuinte abaixo relacionado 
do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, referente ao exercício de 
2006. O pagamento poderá ser efetuado nas seguintes formas:
I - Cota única, com 9% de desconto até a data de 18/07/2008
II - Em 06 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, com o vencimento da primeira em 
18/07/2008 e as demais nas datas indicadas nas Guias de recolhimento.
O prazo para eventual impugnação do lançamento é de 30(trinta) dias , contados do 
3º(terceiro) dia após a publicação do presente edital.A impugnação poderá ser apresentada 
mediante requerimento protocolizado no Protocolo Geral desta Prefeitura.
Caso o contribuinte não receba as Guias de Recolhimento do ISSQN OFÍCIO, deverá com-
parecer ao posto de atendimento PORTA ABERTA:Paço Municipal–térreo-Av. Anchieta 
200, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h; para retirar a 2ª via da Guia de recolhimento
INSCR. NOME DO CONTRIBUINTE EXERC. VALOR DO 
MUN.   IMPOSTO (R$)
8.511-1 CLINICA DE OLHOS DR.CARLOS ROBERTO SIGNORELLI LTDA 2006 11.275,03
LANÇAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DE MEDIDA JUDICIAL(TUTELA ANTECIPADA)
INSCR. NOME DO CONTRIBUINTE EXERC. VALOR DO 
MUNIC.   IMPOSTO (R$)
8.511-1 CLINICA DE OLHOS DR.CARLOS ROBERTO SIGNORELLI LTDA 2006 11.275,03

MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI.
Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO.

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza-ISSQN

O COORDENADOR SETORIAL DO CADASTRO MOBILIÁRO DO DEPARTAMEN-
TO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 28 ,§ 2º, 
inciso II, c/c os artigos 29 e 30,inciso II, da lei 12.392/2005,alterada pela lei 12.208/07 e 
Instrução Normativa 01/2006, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma 
do artigo 29, inciso I , da Lei 13.104/2007, para notifi car o contribuinte abaixo relacionado 
do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, referente ao exercício de 
2007. O pagamento poderá ser efetuado nas seguintes formas:
I - Cota única, com 9% de desconto até a data de 18/07/2008
II - Em 06 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, com o vencimento da primeira em 
18/07/2008 e as demais nas datas indicadas nas Guias de recolhimento.
O prazo para eventual impugnação do lançamento é de 30(trinta) dias , contados do 
3º(terceiro) dia após a publicação do presente edital.A impugnação poderá ser apresentada 
mediante requerimento protocolizado no Protocolo Geral desta Prefeitura.
Caso o contribuinte não receba as Guias de Recolhimento do ISSQN OFÍCIO, deverá com-
parecer ao posto de atendimento PORTA ABERTA:Paço Municipal–térreo-Av. Anchieta 
200, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h; para retirar a 2ª via da Guia de recolhimento
INSCR. NOME DO CONTRIBUINTE EXERC. VALOR DO 
MUN.   IMPOSTO (R$)
8.511-1 CLINICA DE OLHOS DR.CARLOS ROBERTO SIGNORELLI LTDA 2007 11.006,57
LANÇAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DE MEDIDA JUDICIAL(TUTELA ANTECIPADA)
INSCR. NOME DO CONTRIBUINTE EXERC. VALOR DO 
MUN.   IMPOSTO (R$)
8.511-1 CLINICA DE OLHOS DR.CARLOS ROBERTO SIGNORELLI LTDA 2007 11.006,57

MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI.
Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO.

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza-ISSQN

O COORDENADOR SETORIAL DO CADASTRO MOBILIÁRO DO DEPARTAMEN-
TO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 28 ,§ 2º, 
inciso II, c/c os artigos 29 e 30,inciso II, da lei 12.392/2005,alterada pela lei 12.208/07 e 
Instrução Normativa 01/2006, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma 
do artigo 29, inciso I , da Lei 13.104/2007, para notifi car o contribuinte abaixo relacionado 

do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, referente ao exercício de 
2008. O pagamento poderá ser efetuado nas seguintes formas:
I - Cota única, com 9% de desconto até a data de 18/07/2008.
II - Em 06 (seis) parcelas, mensais e sucessivas, com o vencimento da primeira em 
18/07/2008 e as demais nas datas indicadas nas Guias de recolhimento.
O prazo para eventual impugnação do lançamento é de 30(trinta) dias , contados do 
3º(terceiro) dia após a publicação do presente edital.A impugnação poderá ser apresentada 
mediante requerimento protocolizado no Protocolo Geral desta Prefeitura.
Caso o contribuinte não receba as Guias de Recolhimento do ISSQN OFÍCIO, deverá com-
parecer ao posto de atendimento PORTA ABERTA:Paço Municipal–térreo-Av. Anchieta 
200, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h; para retirar a 2ª via da Guia de recolhimento
INSCR. NOME DO CONTRIBUINTE EXERC. VALOR DO
MUN.   IMPOSTO (R$)
8.511-1 CLINICA DE OLHOS DR.CARLOS ROBERTO SIGNORELLI LTDA 2008 11.811,50
LANÇAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DE MEDIDA JUDICIAL(TUTELA ANTECIPADA)
INSCR. NOME DO CONTRIBUINTE EXERC. VALOR DO
MUN.   IMPOSTO (R$)
8.511-1 CLINICA DE OLHOS DR.CARLOS ROBERTO SIGNORELLI LTDA 2008 11.811,50

MAURÍCIO ALEXANDRE CAPANELLI.
Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Protocolado nº: 08/10/09.911
Requerente: Congregação das Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia 
Assunto: impugnação de ISSQN na construção civil – n. 220.002.870
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos docu-
mentos juntados e em face do que dispõem os artigos 66 a 69 da Lei Municipal n°. 13104/07, 
não conheço das razões da impugnação do lançamento notifi cado sob n. 220.002.870, por ter 
sido protocolizado intempestivamente, conforme disposto no artigo 83, I, da Lei 13.104/07, 
mantendo seus dados inalterados, tendo em vista que não foi constatada incorreção que 
justifi casse retifi cação, nos termos do artigo 149, VIII, da Lei 5.172/66 CTN. Considera-
se notifi cado o impugnante com a publicação desta e nos termos do artigo 22, III, da Lei 
Municipal nº 13.104/07, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando 
seu pedido de certidão no Protocolo Geral, ou agendando horário para vista do protocolado 
através do telefone (19) 3755-6000, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº: 08/10/13052
Requerente: José Paschoal Capello
Assunto: impugnação de ISSQN na construção civil – n. 000522/2006
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos docu-
mentos juntados e em face do que dispõem os artigos 66 a 69 da Lei Municipal n°. 13104/07, 
não conheço das razões da impugnação do lançamento notifi cado sob n. 000522/2006, por ter 
sido protocolizado intempestivamente, conforme disposto no artigo 83, I, da Lei 13.104/07, 
alterando-se de ofício o seu valor para 3.110,3834 UFICs, com fundamento no artigo 149, 
VIII da Lei 5.172/66 – CTN, pois foram considerados para dedução da base de cálculo do 
ISSQN, os valores constantes nas notas fi scais de serviços de construção civil, que estão 
em conformidade com as disposições da legislação tributária municipal, cujo imposto foi 
devidamente recolhido. Deixo de recorrer de ofício à Junta de Recursos Tributários por 
não se tratar de hipótese prevista no artigo 74 da Lei 13.104/07. Considera-se notifi cado 
o impugnante com a publicação desta e nos termos do artigo 22, III, da Lei Municipal nº 
13.104/07, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando seu pedido 
de certidão no Protocolo Geral, ou agendando horário para vista do protocolado através do 
telefone (19) 3755-6000, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº: 08/10/02661
Requerente: Roberto Restum
Assunto: impugnação de ISSQN na construção civil – n. 004952/2007
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos 
documentos juntados e em face do que dispõem os artigos 66 a 69 da Lei Municipal n°. 
13104/07, defi ro parcialmente as razões da impugnação do lançamento notifi cado sob n. 
004952/2007, alterando-se seu valor para 5.237,1044 UFICs, com fundamento no artigo 
149, VIII da Lei 5.172/66 – CTN, pois foram considerados para dedução da base de cálculo 
do ISSQN os valores constantes nas notas fi scais de serviços de construção civil, que estão 
em conformidade com as disposições da legislação tributária municipal, cujo imposto foi 
devidamente recolhido.Deixo de recorrer de ofício à Junta de Recursos Tributários por 
não se tratar de hipótese prevista no artigo 74 da Lei 13.104/07. Considera-se notifi cado 
o impugnante com a publicação desta e nos termos do artigo 22, III, da Lei Municipal nº 
13.104/07, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando seu pedido 
de certidão no Protocolo Geral, ou agendando horário para vista do protocolado através do 
telefone (19) 3755-6000, na forma da legislação municipal pertinente. 
Protocolado nº: 08/10/04349
Requerente: Roberto Kazuyoshi Hirata
Assunto: impugnação de ISSQN na construção civil – n. 005007/2007 e 005008/2007
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos 
documentos juntados e em face do que dispõem os artigos 66 a 69 da Lei Municipal n°. 
13104/07, não conheço das razões da impugnação dos lançamentos notifi cados sob os 
números 005007/2007 e 005008/2007, por terem sidos protocolizados intempestivamente, 
conforme disposto no artigo 83, I, da Lei 13.104/07, mantendo seus dados inalterados, 
tendo em vista que não foi constatada incorreção que justifi casse retifi cação, nos termos 
do artigo 149, VIII, da Lei 5.172/66 CTN. Considera-se notifi cado o impugnante com a 
publicação desta e nos termos do artigo 22, III, da Lei Municipal nº 13.104/07, o qual poderá 
ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando seu pedido de certidão no Protocolo 
Geral, ou agendando horário para vista do protocolado através do telefone (19) 3755-6000, 
na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº: 06/10/15429
Requerente: José Francisco Gimenes
Assunto: impugnação de ISSQN na construção civil – n. 11- 950.002.064
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos 
documentos juntados e em face do que dispõem os artigos 66 a 69 da Lei Municipal n°. 
13104/07, não conheço das razões da impugnação do lançamento notifi cado sob o número 
11 - 950.002.064, por ter sido protocolizado intempestivamente, conforme disposto no artigo 
37 da Lei 11.109/01 e 83, I, da Lei 13.104/07, alterando-se de ofício o total da área a ser 
tributada para 35,50 m²  e o valor para 483,4834 UFICs, com fundamento no artigo 149, 
VIII da Lei 5.172/66 – CTN, devido a ocorrência da extinção do crédito tributário através 
da decadência referente a área de 86,00 m² . Deixo de recorrer de ofício à Junta de Recursos 
Tributários por não se tratar de hipótese prevista no artigo 74 da Lei 13.104/07. Considera-
se notifi cado o impugnante com a publicação desta e nos termos do artigo 22, III, da Lei 
Municipal nº 13.104/07, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando 
seu pedido de certidão no Protocolo Geral, ou agendando horário para vista do protocolado 
através do telefone (19) 3755-6000, na forma da legislação municipal pertinente.
Protocolado nº: 07/10/07260
Requerente: Reinaldo Rodrigues da Fonseca
Assunto: impugnação de ISSQN na construção civil – n. 003317/2007
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos 
documentos juntados e em face do que dispõem os artigos 66 a 69 da Lei Municipal n°. 
13104/07, defi ro parcialmente as razões da impugnação do lançamento notifi cado sob o 
número 003317/2007, alterando-se o seu  valor para 4.306,2959 UFICs, com fundamento 
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no artigo 149, VIII da Lei 5.172/66 – CTN, pois foram considerados para dedução da base 
de cálculo do ISSQN os valores constantes nas notas fi scais de serviços de construção civil 
e comprovantes de pagamento de mão de obra própria que estão em conformidade com 
as disposições da legislação tributária municipal, cujo imposto foi devidamente recolhido. 
Deixo de recorrer de ofício à Junta de Recursos Tributários por não se tratar de hipótese 
prevista no artigo 74 da Lei 13.104/07. Considera-se notifi cado o impugnante com a pu-
blicação desta e nos termos do artigo 22, III, da Lei Municipal nº 13.104/07, o qual poderá 
ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando seu pedido de certidão no Protocolo 
Geral, ou agendando horário para vista do protocolado através do telefone (19) 3755-6000, 
na forma da legislação municipal pertinente. 
Protocolado nº: 06/10/17207
Requerente: Maria do Céu da Conceição Cardoso
Assunto: impugnação de ISSQN na construção civil – n. 950.000.643 e 950.003.962
Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, nos 
documentos juntados e em face do que dispõem os artigos 66 a 69 da Lei Municipal n°. 
13104/07, não conheço das razões da impugnação dos lançamentos notifi cados sob os 
números  950.000.643 e 950.003.962, por terem sidos protocolizados intempestivamente, 
conforme disposto no artigo 37 da Lei 11.109/01 e 83, I, da Lei 13.104/07, mantendo 
seus dados inalterados, tendo em vista que não foi constatada incorreção que justifi casse 
retifi cação, nos termos do artigo 149, VIII, da Lei 5.172/66 CTN. Considera-se notifi cado 
o impugnante com a publicação desta e nos termos do artigo 22, III, da Lei Municipal nº 
13.104/07, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor protocolizando seu pedido 
de certidão no Protocolo Geral, ou agendando horário para vista do protocolado através do 
telefone (19) 3755-6000, na forma da legislação municipal pertinente.

JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO
Diretor do DRM

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
Errata referente publicação D.O M. de 05/07/2008.
Onde se Lê: Protocolado nº 06/10/18662.
Leia-se : Protocolado nº 06/10/18622.

JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO
Diretor - DRM

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIARIAS
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  DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIARIAS, no uso de suas 
atribuições legais, expede o presente edital NOTIFICANDO o(s) abaixo relacionado(s), 
na condição de responsável(is) solidário(s), do lançamento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISSQN, incidente  sobre serviços de construção civil e congêneres, 
nos termos do art. 1º, parágrafo único, itens 32 a 34; art. 11, I; art. 24; art. 26 e art. 30, I, 
todos da Lei 8.230/94, com as alterações promovidas pela Lei 9.577/97, regulamentadas 
pelo Decreto 11.794/95, para os fatos geradores ocorridos no ano de 2001, e art. 2º, pa-
rágrafo único, itens 32 a 34; art. 10, I; art. 20; art. 22 e art. 25, I, todos da Lei 11.110/01, 
regulamentada pelo Decreto 13.893/02, para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2002 
e 2003, combinados com o Decreto 11.442/94 e com a Lei 11.111/01.Considera(m)-se 
regularmente notifi cado(s) com a publicação deste Edital, nos termos da segunda parte do 
inciso I do art. 29, combinado com o inciso III do art. 22, ambos da Lei 13.104/07, o(s) 
qual(is) poderá(ão) apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados na forma 
do art. 34 da referida Lei. O imposto não pago no vencimento será corrigido monetariamente 
e acrescido dos encargos moratórios na forma da Lei 12.392/05 e inscritos na Dívida Ativa 
conforme Lei 13.104/07. No caso de parcelamento, somente poderá ser efetuado após o 
vencimento, nos termos da Lei 12.838/07. As respectivas guias de recolhimento do ISSQN 
poderão ser obtidas no Porta Aberta, localizado no Paço Municipal. 

NOTIFICAÇÃO PROT. Nº RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO VALOR DO LANÇTº EM R$ 
005480/2008 10/8782/05 POTYGUARA PENTEADO DE CAMARGO 8.603,98
005481/2008 49073/02 DOMINGOS PEDRONI 3.394,70
005482/2008 40689/02 ANTONIO RODRIGUES DE MEIRA 3.516,12
005483/2008 72351/01 JOÃO JOSE DO NASCIMENTO 431,76
005484/2008 72350/01 JOSE CARLOS COSTA DA SILVA 2.830,98
005485/2008 10/13735/03 HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 859,27
005486/2008 22483/95 MILTON MARQUES DE OLIVEIRA 5.329,64
005487/2008 74341/98 JOSE LAFANI JUNIOR 1.221,22
005488/2008 10/31784/03 SEVERINO JOVELINO DA SILVA 367,95
005489/2008 10/36974/03 RAYMUNDO DE PAIVA 336,92

JOSE ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO
Diretor do DRM/SF

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE INFRA – ESTRUTURA

Em 10 de julho de 2008
Processo Administrativo n.º 07/10/19.627- Int.: SMI- Ref.:  Pregão Presencial n.º 
077/2007- Objeto: Registro de Preços de concreto betuminoso usinado a quente, faixas 
B e C - DNIT.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Art. 3º do Decreto Municipal n.º 14.217/2003, AUTORIZO, com fulcro na Ata de 
Registro de Preços n.º 097/2007, a despesa no valor total de R$2.028.052,00 (dois mi-
lhões, vinte e oito mil e cinqüenta e dois reais), a favor da empresa Galvani Mineração 
e Participações Ltda., para o fornecimento do item 01.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
COORDENADORIA SETORIAL DE PROJETOS
Pelo Senhor Coordenador José Benedito T. Pelatieri

DE JOSÉ SÉRGIO GONÇALVES DE MARIA - Protocolo n.º 08/10/30623; “Com-
pareça o interessado”.

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
COORDENADORIA SETORIAL DE PROJETOS
Pelo Senhor Coordenador José Benedito T. Pelatieri

De CONSORCIO ARECCO BRASIL/OAS - Protocolo n.º 08/10/32057; “Compa-
reça o interessado”.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Processo Administrativo n.º 07/10/19.429 - Interessado: SMI- Assunto: Concorrência 
nº 015/2008 - Objeto: Execução de obra de Urbanização de assentamentos precários/
Urbanização do Ribeirão Anhumas (Vila Parque Anhumas).

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no 
art. 3º do Decreto Municipal n.º 14.217/2003 e suas alterações, AUTORIZO a despesa 
no valor global de R$ 34.097.023,82 (trinta e quatro milhões, noventa e sete mil, vinte 
três reais e oitenta e dois centavos), a favor da empresa ENCALSO CONSTRUÇÔES 
LTDA, devendo o valor de R$ 9.295.057,94 (nove milhões, duzentos e noventa e cinco 
mil, cinqüenta e sete reais e noventa e quatro centavos) onerar dotação orçamentária 
do presente exercício e o restante, dos exercícios seguintes.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração 
para demais providências, conforme homologação.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA

Processo Administrativo n.º 07/10/07.736- Int.: SMI- Ref.:  Pregão Eletrônico n.º 
057/2007- Objeto: Registro de Preços de tintas, vernizes, solventes e acessórios para 
pintura
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto 
no Art. 3º 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$103.267,34 (cento e três 
mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), a favor das empresas 
conforme segue:
Nova Repbras Comércio e Distribuidora de Materiais para Construção Ltda., no 
valor de R$87.862,34 (oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e 
quatro centavos), para o fornecimento dos itens 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 
47, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71 e 72, Ata n.º 98/2007;
DZ - Comércio de Tintas Ltda - ME, no valor de R$15.405,00 (quinze mil, quatro-
centos e cinco reais), para o fornecimento do item 13, Ata n.º 99/2007.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

CONVOCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO
Pela Sra. Diretora

COMPAREÇAM OS INTERESSADOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Prot. 08/10/30902 - CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz
Prot. 07/10/45080 - Fernando Rodrigues
Prot. 08/10/26249 – COMGAS Companhia de Gás de São Paulo
Prot. 05/11/05295 – Planurb Planejamento e Topografi a

ARQTª ROSÂNGELA RIBEIRO
Diretora do DEPLAN

(09, 11 e 12/07)

EDITAL DE CHAMADA
O Sr. LUIZ VERANO FREIRE PONTES, Secretário Municipal de Recursos Huma-
nos, faz saber ao servidor RAFAEL MELHADO STROILI, Agente de Apoio Admi-
nistrativo, matrícula 37.389-3, lotado na Coordenadoria de Cargos e Salários / DRH, 
da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, que tendo sido verifi cado o seu não 
comparecimento sem causa justifi cada, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, fi ca 
pelo presente Edital e pelo prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da data publicação, 
convidado a fazer prova de que seu afastamento se funda em motivo de força maior ou 
coação ilegal, sob pena de DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO, nos termos 
dos artigos 195 e 198 – II, § 1º da Lei 1399 / 55 (Estatuto dos Funcionários Públicos). 
E para que não alegue ignorância, é expedido o presente Edital, que será publicado no 
Diário Ofi cial do Município por 03 (três) dias consecutivos.

Campinas,10 de Julho de 2008
LUIZ VERANO FREIRE PONTES
Secretário Municipal de Recursos Humanos

(11, 12, 15/07)

COMUNICADO
PROCESSO SELETIVO ESTÁGIO

EDITAL I/2008
A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas, obedecendo 
aos critérios de desempate constantes no Edital de Abertura do Processo Seletivo, publica 
a nova classifi cação dos candidatos abaixo relacionados, após reunião de desempate e 
preenchimento de vagas, ocorrida em 08/07/2008:

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
CLA DES NOME RG
17 17 DEBORA MARINHO DOS SANTOS MATIAS 485765329
17 18 FRANCISLENA CAPOVILA 473910603

Campinas, 08 de julho de 2008.
NILSON JOSÉ BALBO
Diretor de Recursos Humanos
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COMUNICADO – PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO
EDITAL V/2007

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos COMUNICA os resultados do Exame Pré-admissional, dos candidatos a 
emprego público relacionados abaixo:
EMPREGO NOME AVALIAÇÃO MÉDICA
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL LUCIENE DE OLIVEIRA APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL FERNANDA SANTOS VIEIRA APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL SHEILA DE PAULA SILVEIRA APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL DANIELA CRISTINA DE PAULA NORONHA CRISPIN APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL CINEIA FERREIRA DA SILVA WATANABE APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL ANDREA EVARISTO MACEDO DE PAULO APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL REGINA STELA GHENOW APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA SIMÕES TEDESCO APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DO CARMO DA SILVA CAPARROZ APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL JULIANA ORTOLAN SIQUEIRA  APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL ELAINE CRISTINA HONORATO ROGÉRIO APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL DÉBORA MARIA DE CAMARGO APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL CLAUDIA PIERRO DE ALMEIDA RIBEIRO APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO INFANTIL ADELINE VIEIRA ALVES APTO
Observação: O candidato terá que agendar o dia do comparecimento no Setor de Registros 
da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, através dos telefones (19) 21160156 ou 
(19) 21160331, para apresentação dos documentos requeridos e contratação. A data da con-
tratação será indicada de acordo com a disponibilidade do Setor de Registros da Secretaria 
Municipal de Recursos Humanos.

Campinas, 10 de Julho de 2008
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor

COMUNICADO – PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO
EDITAL III/2007

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos COMUNICA os resultados do Exame Pré-admissional, dos candidatos a 
emprego público relacionados abaixo:
EMPREGO NOME AVALIAÇÃO MÉDICA
PROFESSOR SUBSTITUTO – PORTUGUÊS MARIA JOSÉ DA SILVA PANUCHE APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – PORTUGUÊS MARIA APARECIDA DOS SANTOS COELHO APTO
PROFESSOR SUBSTITUTO – CIÊNCIAS ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA CHAVES APTO
Observação: O candidato terá que agendar o dia do comparecimento no Setor de Regis-
tros da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, através dos telefones (19) 21160156 
ou (19) 21160331, para apresentação dos documentos requeridos e contratação. A data 
da contratação será indicada de acordo com a disponibilidade do Setor de Registros da 
Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

Campinas, 10 de Julho de 2008
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor

COMUNICADO
CONCURSO PÚBLICO MÉDICOS

EDITAL 001/2008
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-
sos Humanos COMUNICA os resultados do Exame Pré-admissional, dos candidatos 
relacionados abaixo:
CARGO  ESPECIALIDADE  NOME  AVALIAÇÃO MÉDICA
MÉDICO  PEDIATRIA ANA CLAÚDIA BOTTURA APTO
MÉDICO  PEDIATRIA ANA LÚCIA DE OLIVEIRA CESTARI APTO
MÉDICO  PEDIATRIA BRENO MONTENEGRO NERY APTO
MÉDICO  PEDIATRIA CAMILA CARBONE PRADO APTO
MÉDICO  PEDIATRIA ERICA VITORASSO LACERDA APTO
MÉDICO  PEDIATRIA ISIDORO TADEU FERNANDES  APTO
MÉDICO  PEDIATRIA JOSÉ PEDRO GENTIL ALMEIDA ROLLO APTO
MÉDICO  PEDIATRIA LUCIANA TONUSSI ARNAUT APTO
MÉDICO  PEDIATRIA MÁRCIO AUGUSTO ARAUJO GUEDES APTO
MÉDICO  PEDIATRIA MARIA CRISTINA MAGALHÃES COUTINHO VILARINHO APTO
MÉDICO  PEDIATRIA ROSA JUREMA MOREIRA NOVELLI APTO
MÉDICO  PEDIATRIA RUY MADSON BARBOSA NETO APTO
MÉDICO  PEDIATRIA THAY LYSE SALZANO DE ANDRADE APTO
MÉDICO  PEDIATRIA ADRIANA PRADO LOMBARDI  APTO
MÉDICO  PEDIATRIA EDISON ROSA JUNIOR  APTO
MÉDICO  PEDIATRIA VALÉRIA DE ARAUJO GRANATO  APTO
Observação: O candidato terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para  agendar a data do 
seu comparecimento ao Setor de Registros da Secretaria Municipal de Recursos Hu-
manos, através dos telefones (19) 21160156 ou (19) 21160331, para apresentação dos 
documentos requeridos e contratação. A data da contratação será indicada de acordo 
com a disponibilidade do Setor de Registros da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos.

Campinas, 10 de Julho de 2008
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor

COMUNICADO – PROCESSO SELETIVO SAÚDE
EDITAL VI/2007

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos COMUNICA os resultados do Exame Pré-admissional, dos candidatos a 
emprego público relacionados abaixo:
EMPREGO NOME AVALIAÇÃO MÉDICA
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA  SÉRGIO LUCIANO FARIA  APTO
Observação: O candidato terá o prazo de 03 (três) dias úteis para  agendar a data do 
seu comparecimento ao Setor de Registros da Secretaria Municipal de Recursos Hu-
manos, através dos telefones (19) 21160156 ou (19) 21160331, para apresentação dos 
documentos requeridos e contratação. A data da contratação será indicada de acordo 
com a disponibilidade do Setor de Registros da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos.

Campinas, 10 de Julho de 2008
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor

COMUNICADO – PROCESSO SELETIVO SAÚDE
EDITAL VI/2007

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos COMUNICA os resultados do Exame Pré-admissional, dos candidatos a 
emprego público relacionados abaixo:
EMPREGO RG AVALIAÇÃO MÉDICA
ENFERMEIRO 0000029340043X INAPTO

Campinas, 10 de Julho de 2008
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor

COMUNICADO
O COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL COMUNICA que a empresa 
CHEMCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 59.605.5350001/39, sito à Rua 
Manoel Francisco Mendes, 529, Jd. Trevo – Campinas SP, cometeu a seguinte infração: 
“Fazer funcionar estabelecimento de interesse á saúde, Comércio Atacadista de Saneantes 
Domissanitários sem licença dos órgãos sanitários competentes (Licença de funcionamento 
e Autorização de Funcionamento de Empresa). Infringido artigo 2º da Lei Federal 6360/76 e 
artigo 122, inciso I e XIX da Lei Estadual 10.083/98, estando, portanto suspensa a atividade 
de venda de produtos saneantes domissanitários até a regularização do estabelecimento 
junto aos sanitários competentes.

LUIZ HENRIQUE M. RAMOS
Coordenador Vigilância Sanitária Sul

O COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL, NO 
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI MU-
NICIPAL NÚMERO 6764, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1991, 

COMUNICA:
PROTOCOLO: 08/70/03209 PS
INTERESSADO: CLÍNICA MURARO S/C LTDA
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 3534 (MULTA)
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 08/70/03210 PS
INTERESSADO: CLÍNICA MURARO S/C LTDA
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 3530 (MULTA)
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 08/70/03212 PS
INTERESSADO: CLÍNICA MURARO S/C LTDA
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 3533 (MULTA)
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 08/70/03211 PS
INTERESSADO: CLÍNICA MURARO S/C LTDA
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 3535 (INTERDIÇÃO)
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 08/70/03211 PS
INTERESSADO: CLÍNICA MURARO S/C LTDA
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO N° 3530, 3533, 3534 E 3535
INDEFERIDO

Campinas, 19 de junho de 2008.
LUIZ HENRIQUE MARTINELLI RAMOS

Coordenador Vigilância Sanitária Sul

COMUNICADO
A Coordenadora de Vigilância em Saúde e Ambiental do município de Campinas, conforme 
Título III, Cap. I, artigos 37, 38 e 39 da Lei 10.083 de 23 de setembro de 1991, o Código 
Sanitário Estadual, com o propósito de assegurar que os medicamentos disponíveis sejam 
seguros e efi cazes, considerando que a empresa Nature’s Plus Farmacêutica Ltda., fabricante 
do medicamento CONTRACEP (Acetato de Medroxiprogesterona  150mg/ml, suspensão 
injetável) encontra-se instalada no Estado de São Paulo, que o Centro de Vigilância do 
Estado de São Paulo - CVS, em resposta ao Ofício Covisa 198 de 30/05/2008, através 
do Fax nº 1023/2008, informa que a empresa Nature’s Plus    Farmacêutica Ltda. propôs 
ação declaratória contra o Estado de São Paulo visando obter a nulidade dos Comunicados 
CVS referentes ao produto Contracep, bem como ação cautelar de produção antecipada 
de provas e que no Estado de São Paulo o comércio desta medicação está suspenso até 
decisão judicial dos pedidos formulados pela empresa, e ratifi cando o Comunicado CVS 
241 de 13/12/2007, determina: 
- como medida preventiva, manter a interdição cautelar, no âmbito do município de 
Campinas, de todos os lotes do medicamento Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml 
suspensão injetável, marca CONTRACEP, até a conclusão das investigações que envolvam 
a fabricação e controle do produto.
O não cumprimento desta determinação resultará em medidas legais cabíveis, de acordo 
com o artº 122, inciso XX, da Lei Estadual 10.083/98 e Lei Federal 8078/90.

MARIA FILOMENA DE GOUVEIA VILELA
Coordenadora Da Coordenadoria De Vigilância Em Saúde E Ambiental - Covisa

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE

Em 10 de julho de 2008
Processo Administrativo n.º 07/10/03.799- Interessado: SMS- Referência: Concorrên-
cia n.º 011/2007- Objeto: Registro de Preços de material de consumo em atendimento 
básico de Odontologia.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
art. 3º 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$142.172,00 (cento e quarenta 
e dois mil, cento e setenta e dois reais), a favor das empresas conforme segue:
Dakfi lm Comercial Ltda., no valor de R$353,00 (trezentos e cinqüenta e três reais), 
para o fornecimento do item 82, Ata n.º 116/2007;
Denal Max Comércio de Produtos Ltda., no valor de R$21.354,00 (vinte e um mil, 
trezentos e cinqüenta e quatro reais), para o fornecimento dos itens 06, 08, 09, 13 e 
15, Ata n.º 117/2007;
Dental Solident Ltda. - EPP, no valor de R$30.583,00 (trinta mil, quinhentos e oitenta 
e três reais), para o fornecimento dos itens 04, 05, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 31, 37, 45, 
51, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 79 e 84, Ata n.º 118/2007;
Portal Ltda., no valor de R$89.882,00 (oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois 
reais), para o fornecimento dos itens 01, 14, 21, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 46, 53, 57, 59, 
69, 74 e 75, Ata n.º 119/2007.

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE

Em 10 de julho de 2008
Processo Administrativo n.º 07/10/49.756 - Interessado: SMS- Referência: Pregão 
Eletrônico n.º 174/2007- Objeto: Registro de Preços de alimentação especial para 
atendimento a mandados judiciais.



11Campinas, sexta-feira, 11 de julho de 2008 Diário Ofi cial do Município de Campinas

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no 
art. 3º 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$15.302,40 (quinze mil, trezentos 
e dois reais e quarenta centavos), a favor das empresas conforme segue:
Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda., no valor 
de R$13.950,00 (treze mil, novecentos e cinqüenta reais), para o fornecimento dos itens 
01, 02 e 04, Ata n.º 16/2008;
Nutricare Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda. - EPP, no valor de 
R$1.352,40 (um mil, trezentos e cinqüenta e dois reais e quarenta centavos), para o forne-
cimento do item 05, Ata n.º 17/2008.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
CANCELE-SE O DARD N° 56686115 
PROT. 08/10/26683 AGROPECUARIA SÃO JORGE CAMPINAS LTDA 

DEFIRO PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
PROT. 07/11/12277 YP EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA 

INDEFERIDOS
PROT. 08/11/6314 CARLOS A TORRES ESTACIONAMENTO – PROT. 08/11/6607 O MESMO – PROT. 
08/11/3157 CARLOS DOS SANTOS  PROT. 08/11/6449 LITHOCAMP SERV. MEDICOS LTDA – PROT. 
07/11/3441 FIBERWORK COMUNICAÇÕES OPTICAS – PROT. 07/11/14037 PAISAGISMO NATURAL 
– PROT. 08/11/8468 JANETE S S FELICIO – PROT. 07/11/15864 JOSE R SANTANA – PROT. 07/11/15767 
CRISTOFE C DE OLIVEIRA – PROT. 07/11/15718 JOÃO F DA SILVA – PROT. 07/11/15597 VERA L SASAKI 
– PROT. 07/11/15584 JOSE G F DE MIRANDA – PROT. 07/11/15531 M FOCESI & CIA LTDA – PROT. 
07/11/15505 EDILSON V DE MELO JR – PROT. 07/11/15504 PASTELARIA WEI MING – PROT. 07/11/15494 
POTENCIA BRASIL COM. DE ALIMENTOS LTDA – PROT. 08/11/8424 BAR KF LANCHONETE E 
RESTAURANTE LTDA 

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 03/10/37702 MINI MERCADO DINIZ & SANTOS LTDA – PROT. 08/17/903 FLAVIO H S DUARTE 
– PROT. 08/17/904 JAIR S DE MOURA – PROT. 08/11/6675 RODRIGO A BUONCOMPAGNO – PROT. 
04/11/308 COSIL CONSTR. E INCORPORAÇÕES – PROT. 33841/89 F BARROS ASSES. IMOBILIARIA S/C 
LTDA – PROT. 26198/91 CERAMICA JATOBÁ S/A – PROT. 07/11/10989 PAULO F DE OLIVEIRA – PROT. 
18950/77 FLAVIO A SANTANA

ENGª ARQTª SIMONE MEDEIROS EYER THOMAZ
Diretora do Deptº de Controle Urbanismo

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL - SEMURB EXPRESSO
PROT. 08/11/7462 LUIS C SILVA – PROT. 08/11/8765 CARLOS A C GUEDES DE MORAIS – PROT. 08/11/8695 
FERNANDO DE L G LEITE – PROT. 08/11/8606 VALMIR L FIGUEIRA – PROT. 08/11/8552 MARCEU A 
MOSTRADI – PROT. 08/11/8773 ELOI CARDOSO NETO – PROT. 08/11/8699 ANTONIO DO C SOARES 
– PROT. 08/11/5417 JOSE A DE SOUZA – PROT. 08/11/7067 LUIS C SILVA – PROT. 08/11/8704 ELLIS R 
PAGANELLI – PROT. 08/11/8703 A MESMA – PROT. 08/11/8702 JOÃO A BIAZON – PROT. 08/11/6339 
HAROLDO J DE SOUZA – PROT. 08/11/5833 ELIZEU DE P MENEZES – PROT. 08/11/8145 RICARDO 
MARTINO

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL – SEMURB EXPRESSO
PROT. 08/11/5538 CICERO P DPS ANJOS – PROT. 08/11/8616 DJALMA N ANDRADE – PROT. 08/11/7776 
FLORISVALDO F DE ARRUDA
DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 08/11/5903 RICARDO A C MANDOLESI – PROT. 08/11/4939 SIMEI CONSCETTA 

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER RESIDENCIAL
PROT. 08/11/479 JOÃO G FIGUEIREDO 
DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 08/11/3163 MOISES AP. FERELLA – PROT. 08/11/4494 JAIME RODRIGUES – PROT. 08/11/3768 
FRANK FRASCATI – PROT. 08/11/3718 ANTONIO L T CASTELLANO

DEFIRO PROJETO DE REGUL. RESIDENCIAL
PROT. 08/11/6461 ROBERTO DOS S MOURA – PROT. 08/11/3318CELSO E BENEDETI – PROT. 08/11/4768 
ROMILSON C M YAMAMURA – PROT. 07/11/14441 MARCIA A S DAMIANO – PROT. 08/11/7813 MARIA 
C MARTINS

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL
PROT. 07/11/16038 MARCELO O S DA SILVA – PROT. 08/11/732 MURILO DE A BARBOSA – PROT. 
07/11/11425 ADIMO ADM. DE IMOVEIS LTDA

CANCELE-SE O ALVARÁ DE XECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO 1081/2004
PROT. 04/10/13402 MARCOS B ROSALES

CONCEDIDO PRAZO DE 180 DIAS
PROT. 08/11/8984 COND. EDIF. TIVOLI
COMPAREÇA O INTERESSADO 
PROT. 08/11/9197 AFONSO J GRONINGUER NETO – PROT. 08/11/9196 CELIA S L SILVA – PROT. 19676/88 
IZALTINO L SAOLDATE – PROT. 08/11/8037 ADOLFO H R BACCI – PROT. 08/11/7521 RONALDO B 
CAMARGO 

PARA JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
PROT. 08/11/9252 ESTEVAN F LUIZ CELIO – PROT. 08/11/9210 JUAREZ L DINIZ – PROT. 08/11/9320 
ANTONIO C TOZZI – PROT. 08/11/9323 LUIZ E FRAGOSO – PROT. 08/11/9321 ANTONIO C TOZZI – 
PROT. 08/11/9220 MARIA B A SPOLIANTE – PROT. 08/11/9330 JEAN L Z RODRIGUES – PROT. 08/11/9264 
ADRIANA F CONSULIN – PROT. 08/11/9271 ISAO KOGANEZAWA – PROT. 08/11/9272 CARLOS H 
DAMACENO – PROT. 08/11/9222 ANTONIO T TENGAN – PROT. 08/11/9236 JOANA E A DE OLIVEIRA 
– PROT. 08/11/9229 MARIO R H CELSO 

ARQTº MARCELO ALEXANDRE JULIANO
Diretor do Deptº. de Uso e Ocupação do Solo

10.07.08

EXTRATO 
PROTOCOLO Nº 25/134 DE 30/06/2008
CONTRATO: Nº 13/2008 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROGRAMA DE 
ESTÁGIOS DE ESTUDANTES EM PÓS GRADUAÇÃO
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS-CAMPREV
CONTRATADA: GLOBAL CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA
VALOR MENSAL: R$ 75,00 POR ESTUDANTE  CONTRATADO
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/07/2008
PRAZO:12 (DOZE) MESES

Campinas, 10 de julho de 2008.
WAGNER HENRIQUE OLIVEIRA

Diretor Presidente Interino- Camprev

AVISO DE LICITAÇÃO
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A – Rua Dr. Salles Oliveira, 
nº 1.028, Vila Industrial, Campinas/SP, comunica que se encontra aberto o PREGÃO 
PRESENCIAL nº 010/08, protocolo nº 010/08 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE CONES, BALIZADORES E FITAS ZEBRADAS. O Edital 
poderá ser obtido na EMDEC, através de disquete 3,5”, mediante entrega no ato de um 
disquete novo, ou solicitado através do e-mail licitacoes@emdec.com.br. O credencia-
mento, entrega e abertura dos envelopes será no dia  24/07/2008, às 9:30 horas.
Em: 08/07/2008

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Gerência Jurídica, Licitações e Contratos

ÁREA DE LICITAÇÕES - ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 
8.666/93

PROTOCOLO Nº 691/2008
- Support Produtos Nutricionais Ltda., para o item 01 no valor total de R$ 1.294,80 
(um mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

Campinas, 10 de julho de 2008.
ROBER TUFI HETEM

Presidente do HMMG

HOMOLOGAÇÃO
Pregão n. 2008/54 - Presencial. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene 
pessoal. Comunicamos a homologação do pregão às empresas ML da Silveira ME, 
para o lote 01, valor total de R$ 19.597,70 e SS Silveira & Silveira Comercial Ltda, 
para o lote 02, valor total R$ 20.360,00. Vigência contrato: 12 meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RESUMO DE ADITAMENTO
N. 1 Contrato N. 2007/4310; Empresa: Florestana Pais. Const. Serviços Ltda; CP 
05/07; Objeto: recomposição de passeios públicos; Vigência: prorrogada por mais 12 
meses; preços: reajuste na ordem de 6,61%; Valor Total Adit.:R$ 5.277.071,50.
N. 1 Contrato N. 2007/4360; Empresa: Florestana Pais. Const. Serviços Ltda; CV 
91/07; Objeto: recuperação piso de concreto em estações elevatórias de esgotos; ao 
objeto acresce-se a quantidade correspondente a 25% inicialmente prevista; Valor 
Total Adit.:R$ 24.123,00.
N. 1 Contrato N. 2006/4219; Empresa: Irsa Rolamentos S/A; PP 78/06; Objeto: 
acoplamentos e elementos elásticos; Vigência: prorrogada por mais 18 meses; preços: 
reajuste na ordem de 6,37%.
N. 1 Contrato N. 2007/4321; Empresa: Kladann Inf. Com. Serv. Ltda; PP 101/06; 
Objeto: locação unidade disco Shark; Vigência: prorrogada por mais 12 meses; Valor 
Total Adit.: R$ 55.080,00.
N. 3 Contrato N. 2005/4050; Empresa: Arbórea Planejamento Proj. Consultoria S/S 
Ltda; CV 47/05; Objeto: assessoria e consultoria em licenciamento ambiental; Vigência: 
prorrogada por mais 12 meses; Valor Total Adit.: R$ 34.500,00.

RESUMO DE CONTRATO
Contrato N. 2008/4490; Empresa: Gimma Engenharia Ltda; TP 06/08; Objeto: exe-
cução de obras do trecho emissário esgotos Santa Genebra e Ponte Preta; Vigência: 
210 dias; Valor Total R$ 708.497,33.
Contrato N. 2008/4491; Empresa: Videira Produtos Cerâmicos Ltda Me; PP 48/08; 
Objeto: selim cerâmico; Vigência: 12 meses; Valor Total R$ 18.960,00.
Contrato N. 2008/90053; Empresa: Construtora Rainha Ltda; DL 496/08; Objeto: 
locação central telefônica PABX; Vigência: 6 meses; Valor Total R$ 2.520,00.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM 
INVESITODRES

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão N. 35/08 – Registro De Preços – Objeto: tubo de polietileno; Empresa: Amanco 
Brasil Ltda; Objeto: tubo polietileno PE 80 DE 32 mm R$ 2,20/pç; Ata Registrada: 
07/07/2008; Vigência: 12 meses. Empresa: Multipoly Ind. Com. Plásticos Ltda; 
Objeto: tubo polietileno PE 80 DE 20mm (3/4”) R$ 1,04/m; vigência: 12 meses; Ata 
Registrada: 07/07/2008.
Pregão N. 38/08 – Registro De Preços – Empresa: Polierg Ind. Com. Ltda; Objeto: 
tubete PVC curto DN 3/4” R$ 0,71/pç; tubete PVC longo DN 3/4” R$ 1,76/PÇ; Ata 
Registrada: 07/07/2008; Vigência: 12 meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONVOCAÇÃO
O Ilmo. Sr. Diretor Administrativo Financeiro da SETEC – Serviços Técnicos Gerais, 
no uso das atribuições que lhe conferem a legislação em vigor, CONVOCA os per-
missionários abaixo relacionados, a comparecer na Tesouraria da Setec no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data dessa publicação, para quitar seus débitos com os 
cofres públicos, sob pena de cancelamento da licença.
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MESAS E CADEIRAS
NOME: ...........................................................................................................................................MATRÍCULA:
BAR LANCHES E RESTAURANTE FELIPE ME ................................................................................... 0011820
QUIOSQUE
NOME: ...........................................................................................................................................MATRÍCULA:
SEBASTIANA FÁTIMA DE MORAES .................................................................................................... 0014357
MAURÍCIO PERCY FERNANDES .......................................................................................................... 0012975
AMBULANTE
NOME: ...........................................................................................................................................MATRÍCULA:
SIMONE JARDIM DE MORAES ............................................................................................................. 0014118

Campinas, 03 de Julho de 2008
MARCELO LUIZ FERREIRA

Diretor Administrativo Financeiro – SETEC
(08, 09 e 11/07)

COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
CARTA CONVITE Nº 05/2008
PROTOCOLO Nº 6270 de 14 de maio 208

HOMOLOGAÇÃO
Homologo o presente processo licitatório e adjudico a favor da licitante Corseg Adm e 
Corretora de Seguros Ltda, representante da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, com a 
proposta de R$ 32.050,52, para pagamento em 04 (quatro) parcelas de R$ 8.012,63.

Campinas, 10 de Julho de 2008.
JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO

Presidente da Setec

COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
CARTA CONVITE Nº 06/2008
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
DE ESCRITÓRIO

HOMOLOGAÇÃO
Homologo o presente processo licitatório, pelo período de 12 (meses) meses, e adjudico 
a favor da licitante Arpel Artigos para Escritório Ltda ME, para os seguintes itens: 
01 ao 12, 14 ao 25, 28, 30, 41 ao 62, com valor anual estimado de R$ 40.484,64.

Campinas, 10 de Julho de 2008
JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO

Presidente da Setec

PAUTA DOS TRABALHOS DA 24ª REUNIÃO SOLENE, A 
SER REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2008 (SEGUN-

DA-FEIRA), ÀS 20:00 HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS, SITUADO NA AV. ENGENHEI-

RO ROBERTO MANGE, 66, PONTE PRETA.
Ficam os Srs. Vereadores convocados para a 24ª Reunião Solene, a ser realizada no dia 
14 de julho de 2008 (segunda-feira), às 20:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de 
Campinas, situado na Av. Engenheiro Roberto Mange, n. 66, Ponte Preta, oportunidade 
em  que será entregue Medalha “Carlos Gomes” a diversas personalidades. 

Campinas, 10 de julho de 2008.
AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO

Presidente

EDITAL DE EXTRAVIO
UERE TRANSPORTES LTDA-ME, com sede na Av. W. Luis 1957 S.lj 02 Vl Ma-
rieta Campinas/SP, CNPJ- 01.424.839/0001-10 e I. E. 244.579.878.118 I.M. 430.927 
DECLARA: Extravio das NF mod. 1 de n. 001 à 250 em branco C.T.R.C Série Única 
n. 001 a 3156 utilizadas n. 3157 a 4.000 em branco e livro apuração ICMS mod 9 n. 
1 e 2 NF fatura de Serviços n.01 a 1270 utilizadas e 1271 a 2000 em branco Não se 
responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.
(08, 09, 11/07)

EDITAL DE EXTRAVIO
IT2 - BRASIL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFOMÁ-
TICA LTDA-ME, CNPJ nº 06.372.233/0001-00, Inscrição Estadual nº 244.970.498.110, 
sito à Rua Luzitana, nº 1407 - Centro - Campinas/ SP, DECLARA o extavio da notas 
Fiscais modelo 1 seria A de numeração 0001 à 2525 totalmente utilizadas. A empresa 
não se responsabiliza pelo uso indevido das mesmas.
(09,11 e 12/07)

EDITAL DE EXTRAVIO
CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME, CNPJ nº 03.482.370/0001-09, Inscr. 
Mun. nº 6.9366-9, sito à Rua Luzitana, nº 1407 loja 02 - Centro, Campinas/ SP, DE-
CLARA o extravio da notas Fiscais modelo 1 de númeração 0001 à 2750 e 3751 à 
4775 totalmente utilizados. A empresa não se responsabiliza pelo uso indevido das 
mesmas.
(09,11 e 12/07)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. ISRAEL MARTINEZ SOSSA
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DA 
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADO EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2006
(Período 01/jan /06 à 31/dez/06)

ATIVO ..........................................................................................................Valor R$
Circulante
Caixa ..................................................................................................................... 0,89
Depósitos Bancários á vista ........................................................................... 6.543,49
Empréstimos a Terceiros ................................................................................... 877,09
Cheques devolvidos .......................................................................................... 160,00
ATIVO CIRCULANTE ................................................................................. 7.581,47
Permanente
Moveis e Utensílios ........................................................................................... 798,00

Veículos ........................................................................................................ 29.385,99
Equipamentos de vigilância e segurança .......................................................... 989,51
ATIVO PERMANENTE .............................................................................. 31.173,50
ATIVO TOTAL .......................................................................................... 38.754,97
PASSIVO ......................................................................................................Valor R$
Circulante
Folha e encargos sociais ................................................................................. 1.319,65
PASSIVO CIRCULANTE ............................................................................. 1.319,65
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social ............................................................................................ 1581,66
Superávit do Exercício ................................................................................. 35.853,66
PATRIMÔNIO LIQUIDO ............................................................................ 37.435,32
PASSIVO TOTAL ........................................................................................ 38.754,97
DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL .........................Valor R$
Repasse da PMC .......................................................................................... 19.502,46
Repasse do Estado .......................................................................................... 6.386,08
Repasse do CMDCA ...................................................................................... 6.045,86
Doação e Contribuição de Pessoas Físicas e Empresas ............................... 52.006,81
Donativos em Bens ...................................................................................... 29.385,99
Doação de Eventos ......................................................................................... 9.617,60
RECEITA SOCIAL BRUTA ................................................................... 122.944,80
(-) Custos das atividades sociais ................................................................(76.174,44)
(-) Despesas administrativas ........................................................................(9.601,05)
(-) Impostos, taxas e contribuições .................................................................(656,65)
(-) Despesas Financeiras .................................................................................(659,20)
(+)Variações Monetárias Ativas ............................................................................ 0,20
SUPERÁFIT DO EXERCÍCIO ................................................................... 35.853,66

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DA 
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADO EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2007
(Período 01/jan /07 à 31/dez/07)

ATIVO ..........................................................................................................Valor R$
Circulante
Caixa................................................................................................................. 298,83
Depósitos Bancários á vista ........................................................................... 2.573,27
Empréstimos a Terceiros ................................................................................ 1.351,39
Cheques devolvidos .............................................................................................. 0,00
ATIVO CIRCULANTE ................................................................................. 4.223,49
Permanente
Moveis e Utensílios ........................................................................................... 802,00
Veículos ........................................................................................................ 29.385,99
Equipamentos de vigilância e segurança .......................................................... 989,51
Equipamentos de informática
ATIVO PERMANENTE .............................................................................. 31.977,50
ATIVO TOTAL .......................................................................................... 36.200,99
PASSIVO ......................................................................................................Valor R$
Circulante
Folha e encargos sociais ................................................................................. 2.115,56
PASSIVO CIRCULANTE ............................................................................. 2.115,56
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social ......................................................................................... 37.435,32
Superávit do Exercício .................................................................................(3.349,89)
PATRIMÔNIO LIQUIDO ........................................................................ 34.085,43
PASSIVO TOTAL ...................................................................................... 36.200,99
DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL ........................Valor R$
Repasse da PMC .......................................................................................... 13.841,00
Repasse do Estado .......................................................................................... 9.224,43
Repasse do CMDCA ...................................................................................... 2.493,98
Doação e Contribuição de Pessoas Físicas e Empresas ............................... 31.283,28
Donativos em Bens ........................................................................................... 804,00
Doação de Eventos ....................................................................................... 58.442,31
Doações de alimentos .................................................................................... 2.352,80
RECEITA SOCIAL BRUTA ................................................................... 118.441,80
(-) Custos das atividades sociais ..............................................................(119.493,84)
(-) Despesas administrativas ...........................................................................(261,77)
(-) Impostos, taxas e contribuições ..............................................................(1.349,95)
(-) Despesas Financeiras .................................................................................(686,13)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO ......................................................................(3.349,89)

CARTA CIRCULAR
O Presidente da AAMISC, no uso de suas atribuições estatutária, conforme o Artigo 
18 e de acordo com o Parágrafo Único do Artigo 16 e com o Artigo 47 do estatuto da 
associação, convoca em primeira chamada uma Assembléia Geral Extraordinária de 
seus membros ativos, para a data do dia 19 de julho de 2008, sábado, às 14 horas no 
Palácio dos Azulejos, na sala da AAMISC, e em segunda chamada, no mesmo dia e 
local, às 14:30 horas.
Pauta:
Reforma Estatutária;
Modernizar e atualizar o instrumento jurídico, conforme modelo proposto pelo Mi-
nistério da Justiça.

Campinas, 08 de julho de 2008.
FLÁVIO SHIMODA
Presidente da AAMISC


