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Republicada devido lapso de numeração na publicação anterior.
LEI Nº 12.491 DE 07 DE MARÇO DE 2006

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
CARTOGRÁFICA DE NASCENTES D’ÁGUA DE CAMPINAS E DÁ

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

Art. 1º - Fica autorizada a criação, na forma da lei, de Sistema de Informação
Cartográfica de Nascentes D’água de Campinas com finalidade de localizar,
identificar e cadastrar no território do município as suas nascentes d’água,
garantindo sua perpetuação e promovendo suas potencialidades.
Parágrafo único - A Prefeitura Municipal de Campinas poderá ampliar o Sistema
de Informação Cartográfica de Nascentes D’água de Campinas através de convênio
com os municípios pertencentes à Região Metropolitana de Campinas.

Art. 2º - Esta Lei será regulamentada por Decreto Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 07 de março de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUTORIA: VEREADORA TERESINHA DE CARVALHO
PROT.: 06/08/00481

Republicada devido lapso de numeração na publicação anterior.
LEI Nº 12.492 DE 07 DE MARÇO DE 2006

DENOMINA PRAÇA ANTONIO MACHADO UMA PRAÇA PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

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

Art. 1º - Fica denominada Praça Antonio Machado, a praça 13 do Arr. e Lot.
Pq. Universitário de Viracopos, contornada pelas Av. Arymana, Rua Abaçaí,
Rua Anajé e Rua Aguapé.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 07 de março de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUTORIA: VEREADOR NOEL CORDEIRO TEIXEIRA
PROT.: 06/08/009215

Republicada devido lapso de numeração na publicação anterior.
LEI Nº 12.493 DE 07 DE MARÇO DE 2006

DENOMINA PRAÇA ALEXANDRE INÁCIO DA COSTA UMA PRAÇA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

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

Art. 1º - Fica denominada Praça Alexandre Inácio da Costa a Praça 14 do Arr. e
Lot. Pq. Universitário de Viracopos, contornada pelas Rua Anajé, Rua Aguapé e
com fundos para a Sede do Bairro Associação Amigos do Bairro Pq. Dom Pedro II.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 07 de março de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUTORIA: VEREADOR NOEL CORDEIRO TEIXEIRA
PROT.: 05/08/008797

Republicada devido lapso de numeração na publicação anterior.
LEI Nº 12.494 DE 07 DE MARÇO DE 2006

DENOMINA PRAÇA WALTER PEREIRA DA SILVA UMA PRAÇA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

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

Art. 1º - Fica denominada Praça Walter Pereira da Silva, a praça sem designação
do Arr. e Lot. Parque São Quirino, perimetrada pelas: Rua Izabel Pantaleão
Silveira, Rua Oscar Carnielli e Rua Camille Flammarion.

Art. 2° - Fica Revogado o Decreto n° 8291 de 04/12/1984, que denominava
Praça Sir Isaac Newton.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 07 de março de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUTORIA: VEREADOR FRANCISCO SELLIN
PROT.: 1984/030663

Republicada devido lapso de numeração na publicação anterior.
LEI Nº 12.495 DE 07 DE MARÇO DE 2006

DENOMINA RUA BENEDITO FRANCO UMA VIA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS

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

Art. 1º - Fica denominada Rua Benedito Franco, a Rua 06 do Arr. e Lot. Jd.
Nova Esperança, com início na Rua Salvador Allende e término na divisa do
loteamento Jd. Nova Esperança.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campinas, 07 de março de 2006
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal
AUTORIA: VEREADOR CARLOS SIGNORELLI
PROT.: 05/08/008838

EXPEDIENTE  DESPACHADO  PELO EXMO. SR.
PREFEITO MUNICIPAL
Em 07 de março de 2006

De Petrobrás Distribuidora S/A – Protocolado nº 06/10/1024 - Ref.: Processo
Administrativo 03/10/21.499 / Pregão 002/2003 / Contrato 169/2003 - Objeto:
Revisão dos preços dos combustíveis, Gasolina C e Álcool Hidratado Combustível.
À vista dos elementos constantes do presente processo administrativo, da
solicitação da Secretaria de Administração, bem como do parecer econômico
do Departamento Central de Compras da Secretaria de Administração, re-
ratifico o despacho de 19/01/2006 com o valor da despesa complementar de
2005 até 10/01/2006 de R$131.510,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos
e dez reais), e autorizo a despesa complementar a partir de 11/01/2006, em
decorrência da elevação dos preços dos combustíveis abaixo indicados, do
contrato 169/2003, ajustado com a empresa Petrobrás Distribuidora S/A, no
valor de R$275.788,50 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e
oito reais e cinqüenta centavos).
- Gasolina “C”: de R$2,1364 para R$2,1815, com elevação de 2,11%, a
partir de 11/01/2006.
- Álcool Etílico Hidratado Combustível: de R$1,2539 para R$1,4459, com
elevação de 15,32% a partir de 11/01/2005.
À Secretaria de Administração, para a lavratura do Termo Aditivo do reequilíbrio
de preços e demais providências.
De Maria José Schreiner de Castro – Protocolado n.º 06/10/7833
À vista da manifestação de fls. 12 e 13, acolhida pelo Sr. Diretor Presidente
Interino do CAMPREV às folhas 14, DEFIRO o pedido de Pensão Vitalícia à
viúva, com fundamento no artigo 30, I, a e artigo 73 da Lei Complementar n.º
10, de 30/06/04. Ao CAMPREV para prosseguimento.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO

Em 08 de março de 2006
Processo Administrativo nº 05/10/41.978 Interessado: Secretaria Municipal
de Saúde Assunto: Concorrência nº 015/2005 Objeto: Registro de Preços de
materiais de consumo de laboratório para uso do Laboratório Municipal.

REVOGAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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 do Decreto Municipal nº 14.217/03, resolvo:
1. REVOGAR os itens 088 e 147, por terem ocorrido mudanças na rotina do
Laboratório Municipal.
2. HOMOLOGAR a Concorrência nº 015/2005, referente ao Registro de Preços
de materiais de consumo de laboratório para uso do Laboratório Municipal.
3. ADJUDICAR o Registro de Preços às empresas abaixo relacionadas, para os itens
indicados, com os respectivos preços unitários entre parênteses, conforme segue:
- AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. para os itens 040
(R$1.202,80), 043 (R$363,98), 078 (R$4.941,72), 095 (R$1.043,80), 096
(R$433,24), 121 (R$236,31) e 136 (R$36,00);
- CENTRO QUÍMICO CAMPINAS IMPORTADORA LTDA. para os itens
081 (R$120,72) e 114 (R$34,43);
- DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. para os itens 075 (R$30,00), 120
(R$37,00), 128 (R$16,80), 129 (R$10,25), 130 (R$10,25), 131 (R$157,00),
132 (R$17,50), 133 (R$10,25) e 134 (R$13,80);
- DPC MEDLAB PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. para os
itens 140 (R$55,25) e 142 (R$36,55);
- LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA.
para os itens 002 (R$16,60), 003 (R$11,30), 004 (R$1.485,22), 006
(R$688,30), 007 (R$124,40), 009 (R$252,00), 011 (R$357,52), 019
(R$233,00), 020 (R$2,10), 024 (R$236,25), 042 (R$9,96), 064 (R$68,04),
065 (R$8,10), 066 (R$14,30), 067 (R$14,30), 068 (R$8,10), 070 (R$11,52),
072 (R$8,16), 073 (R$19,44), 080 (R$146,40), 086 (R$1,42), 103 (R$16,00),
104 (R$66,48), 105 (R$1,68), 115 (R$7,98), 116 (R$7,98), 117 (R$7,00),
119 (R$82,30), 124 (R$6,50), 135 (R$1,42) e 150 (R$7,80);
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- MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E
HOSPITALARES LTDA. para os itens 005 (R$295,00), 008 (R$399,50), 010
(R$256,00), 015 (R$895,00), 016 (R$155,00), 017 (R$7,00), 036 (R$15,90),
037 (R$5,96), 038 (R$19,95), 044 (R$6,75), 045 (R$6,75), 046 (R$6,75),
047 (R$6,75), 048 (R$6,75), 049 (R$6,75), 050 (R$6,75), 051 (R$6,75), 053
(R$6,75), 054 (R$6,75), 055 (R$6,75), 056 (R$8,60), 057 (R$6,75), 058
(R$6,75), 060 (R$6,75), 061 (R$6,75), 062 (R$6,75), 063 (R$6,75), 076
(R$16,00), 082 (R$159,00), 083 (R$199,00), 087 (R$318,00), 090 (R$13,50),
091 (R$3,85), 092 (R$6,25), 093 (R$3,66), 094 (R$18,60), 97 (R$8,60), 098
(R$31,00), 099 (R$89,00), 101 (R$8,10), 102 (R$9,90), 107 (R$60,00), 108
(R$60,00), 109 (R$60,00), 110 (R$60,00), 111 (R$60,00), 112 (R$60,00),
113 (R$60,00), 138 (R$125,00), 139 (R$0,11) e 146 (R$40,00).
Publique-se na forma da lei e encaminhe-se:
1 - à Comissão Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria Municipal de
Saúde, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal – SIM;
2 - ao Departamento Central de Compras desta Secretaria, para anotações;
3 - à Coordenadoria de Procedimentos Legais desta Secretaria, para lavratura
das Atas de Registro de Preços; e
4 - à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, devendo
emitir Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas, após o registro da
reserva orçamentária no Sistema de Informação Municipal – SIM e autorização
das respectivas despesas.

SAULO PAULINO LONEL
Secretário Municipal de Administração

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E
HABILITAÇÃO

Processo Administrativo  nº 05/10/54.812 - Interessado: Secretaria
Municipal de Saúde – SMS - Assunto: Pregão Eletrônico nº 002/2006 -
Objeto: Aquisição de instrumental cirúrgico.
O pregoeiro e a equipe de apoio, após análise das propostas/lances e
documentação apresentada na presente licitação, decidem por:
1) - CLASSIFICAR em primeiro lugar as propostas das empresas abaixo
relacionadas, para os lotes mencionados, conforme segue:
- ERWIN GUTH LTDA., para os lotes: 07, 11, 12, 17, 31, 32, 39, 40, 41, 42,
43 e 44 no valor total de R$ 9.479,70 (nove mil, quatrocentos e setenta e nove
reais e setenta centavos);
- COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL
LTDA., para os lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 e 38 no valor total de R$ 25.171,54 (vinte
e cinco mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos);
- NEW QUÍMICA LTDA., para o lote 34, no valor total de R$ 268,35 (duzentos
e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).
2) - DESCLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo relacionadas, para
os lotes mencionados, pelos motivos indicados:
a) - por apresentarem lances/propostas finais com preços excessivos quando
comparados aos preços de mercado, incorrendo no que prescrevem os subitens
11.3 e 11.3.1 do edital:
- BH LABORATÓRIOS LTDA., para os lotes: 07, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, e 44;
- CRONOMED COMERCIAL LTDA., para os lotes: 01, 09, 28 e 42;
- DAKFILM COMERCIAL LTDA., para os lotes: 08, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43 e 44;
- ERWIN GUTH LTDA., para os lotes: 08, 09, 13, 14, 18, 34, 35, 36, 37 e 38;
- EXATECH – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., para os lotes: 03, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41 42 e 43;
- FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPIT. LTDA., para o lote: 43;
- COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL
LTDA., para os lotes: 18 e 44;
- NEW QUÍMICA LTDA., para os lotes: 01, 02, 06, 07, 12, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44;
b) – por apresentar produto adverso do solicitado na especificação, incorrendo
no que prescrevem os subitens 11.2 e 11.2.1 do edital:
- FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., para os
lotes: 24, 27 e 32;
c) – por apresentarem produtos com medidas adversas do solicitado na especificação,
incorrendo no que prescrevem os subitens 11.2 e 11.2.1 do edital:
- FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., para os
lotes: 37, 39 e 43;
- EXATECH – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., para o lote 43;
3) - HABILITAR as empresas ERWIN GUTH LTDA., COMÉRCIO DE
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. e NEW
QUÍMICA LTDA., posto que atenderam as exigências do edital consignadas no
subitem 10.13 e item 12 do edital.
4) INABILITAR as empresas CRONOMED COMERCIAL LTDA., FORMED
BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. e BH
LABORATÓRIOS LTDA., por não apresentarem a documentação exigida
para habilitação nos termos do subitem 12.1 do edital.
5) CANCELAR o lote 18 por não haver proposta/lance em condições de cotejo.
O mapa de classificação encontra-se em planilha anexa aos autos.
Não havendo interposição de recurso, o objeto da licitação fica adjudicado aos
primeiros classificados para os lotes mencionados com os respectivos valores
totais. 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 08:30 às 16:30 horas.

Campinas, 08 de março de 2006
MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Pregoeiro Eletrônico
OSMAR LOPES JÚNIOR

Equipe de Apoio

1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2006
Processo Administrativo nº 05/10/51.023 - Interessado: Secretaria
Municipal de Educação (SME) - Objeto: Registro de preços de cortes de carne
bovina e de frango, hambúrger bovino e salsicha.
O Município de Campinas, por intermédio de seu Pregoeiro em exercício,
COMUNICA aos interessados as seguintes alterações ocorridas no edital supra
mencionado, por solicitação da secretaria interessada: 1) no item 3.1.6., ONDE
SE LÊ “toda a documentação e declaração mencionada nos Memoriais
Descritivos deverão ser apresentadas no Envelope “B” Habilitação”, LEIA-SE
“toda a documentação e declaração mencionada nos Memoriais Descritivos
deverão ser entregues no momento da assinatura da ata pela empresa vencedora”;
2) no item 14.4., “Apresentar toda a documentação técnica (laudos, certificados,
etc.) exigida nos Memoriais Descritivos, Anexos VII, VIII e IX deste Edital”, o
prazo para entrega passa a ser o da assinatura da ata; 3) no memorial descritivo
da “SALSICHA CONGELADA”, está retirada do item 3 – embalagem, a seguinte
frase: “O material da embalagem deverá possuir TPO2 (taxa de permeabilidade
ao oxigênio) máximo individual de 50 cm3 de oxigênio (CNTP)/m2/dia a 24+/-
1ºC e 75% de umidade relativa em 1 atm, relativa a 2 (duas) determinações”; 4)
no anexo VIII, memorial descritivo do frango, no item 3.2., que trata da
embalagem secundária, serão aceitas embalagens de 8 a 12 Kg. Em função de
tais alterações, fica prejudicada a impugnação interposta pela interessada SADIA
S/A. Considerando que a alteração contemplada neste Adendo afeta a formulação
da proposta, a nova data da sessão pública para a abertura da licitação
será o dia 22/03/2006, às 14h. no mesmo local estabelecido no preâmbulo
do edital. Permanecem inalteradas todas as demais condições do edital.

Campinas, 03 de março de 2006
OSMAR LOPES JUNIOR

Pregoeiro em exercício - Procurador Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS todos os Conselheiros Titulares e Suplentes para a Reunião
Extraordinária do Conselho Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência
e com Necessidades Especiais - CMADENE – a realizar-se no dia 13 de março
de 2006, na Casa dos Conselhos, sito a Rua Ferreira Penteado, 1331, Centro,
com início às 16:00hs e término 18:00hs. PAUTA: 1 - Conade; 2 – Programa
Acessibilidade Inclusiva (PAI)

Campinas, 07 de março de 2006
SHIRLEY SILVA

Presidente do CMADENE
(08, 09 E 10/03)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 15/2006
O CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente,
criado pela Lei Municipal nº 6574 de 19 de Julho de 1991 e alterada pela Lei
Municipal nº 8484 de 04 de Outubro de 1995, no uso de suas atribuições legais,
conforme deliberação de reunião ordinária de 07/03/2006 aprovou a seguinte
Resolução que normatiza a utilização de Recurso Financeiro de exercício ante-
rior para o exercício seguinte;

CONSIDERANDO as entidades e OGs que não utilizaram todo o recurso
financeiro aprovado e liberado pelo CMDCA no exercício 2005.
CONSIDERANDO as solicitações existentes no CMDCA para a utilização do
Recurso financeiro do exercício anterior (2005) para o exercício 2006.
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a utilização de recurso finan-
ceiro de exercício anterior para o exercício seguinte, o CMDCA em reunião
ordinária em 07/03/2006
RESOLVE

Art. 1º - Fixar normas para a utilização de recurso financeiro de exercício
anterior para o exercício seguinte das entidades (ONGs e OGs).

Art. 2º - As entidades e OGs solicitantes deverão atender aos seguintes requisitos:

Parágrafo 1º - Apresentar ao CMDCA comprovante de recolhimento do saldo
do recurso financeiro remanescente do exercício anterior de conformidade
com as normas do tribunal de contas do estado de São Paulo.

Parágrafo 2º - Estarem com a situação regular da prestação de contas anual
junto a Prefeitura Municipal de Campinas, apresentando comprovante de acor-
do com as normas do tribunal de contas do Estado de São Paulo.

Parágrafo 3º - Justificativa da não utilização do recurso financeiro, de acordo
com o planejamento, plano de aplicação e cronograma de desembolso apresen-
tado e aprovado pelo CMDCA no exercício anterior.

Parágrafo 4º - Apresentar planejamento, plano de aplicação e cronograma de
desembolso do recurso financeiro solicitado para o exercício corrente.

Parágrafo 5ª - A solicitação de reutilização de recursos não será aceita em anos
consecutivos.

Campinas, 08 de Março de 2006
JAIRO PEREIRA LEITE

Presidente do CMDCA
(09, 10, 11/03)
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CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
CAMPINAS
ATA 336

Aos 15 dias do mês de dezembro de 2005, com início às 10:00 horas, realiza-se na
Estação Cultura – salão 1, a trecentésima trigésima sexta reunião do Conselho de
Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC, sob a presidência de
Francisco de Lagos Viana Chagas e com a presença dos seguintes conselheiros: José
Vasconcelos Travassos Sarinho, titular do Gabinete do Prefeito Municipal – Hélio
Carlos Jarretta, titular da Secretaria Municipal de Urbanismo - Daniel Giatti Assis,
titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente - Carlos Henrique Pinto, titular da Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos e da Cidadania – Antonio Henrique Felice Anunziato, Sandra Maria Geraldi
Milne-Watson, titular e primeira suplente da Coordenadoria Setorial do Patrimônio
Cultural (CSPC) – Danúzio Gil B. da Silva, titular da Câmara Municipal de Campinas
– José Fernando Vernier, titular do Conselho Municipal de Turismo – Mayla Yara
Porto, titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) - Ronald
Tanimoto, Marcelo Daniel Hobeika, titular e segundo suplente do Instituto dos
Arquitetos do Brasil (IAB) – Olga R. de Moraes Von Simson, titular da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP) – Leôncio Menezes, titular do Centro de
Ciências, Letras e Artes (CCLA) – Maria Letícia de Barros Gonçalves, Sérgio
Galvão Caponi, titular e primeiro suplente da Academia Campineira de Letras e
Artes – Isabel Clerice de Maria, primeira suplente do Instituto Agronômico de
Campinas (IAC) – Orlando Rodrigues Ferreira, titular da Associação Campineira de
Imprensa (ACI) – Sinval Roberto Dorigon, titular da Associação das Empresas do
Setor Imobiliário e da Habitação de Campinas e Região (HABICAMP) - João
Manoel Verde, titular da Associação Regional de Escritórios de Arquitetura (AREA)
– Marco Antonio Pires Rocha, titular de Museologia - Valdir Poiani, Justo Videla
Juncos, titular e segundo suplente da Sociedade dos Amigos da Cidade de Campinas
- Rita Paschoal Homem de Melo, titular da Associação dos Engenheiros e Arquitetos
de Campinas (AEAC) - Herberto Aparecido Guimarães, José Alexandre dos Santos
Ribeiro e Paulo Barros Camargo conselheiros eméritos. EXPEDIENTE: Apreciação
da ata nº 334 e 335. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O presidente
agradece a presença dos conselheiros. Passa a todos a ata 335 (a ata 334 foi
encaminhada por e-mail). Convida para o evento que se realizará dia 19/12 - 2ª
feira - às 15:00 h, no Salão Azul do Gabinete do Prefeito - Fórum Municipal de
Cultura com a posse dos novos conselheiros. COMUNICAÇÕES DOS
CONSELHEIROS: O conselheiro Leôncio Menezes falou sobre o projeto de lei
que afeta o mobiliário urbano, sobre sanitários públicos e que não existe nada na
atual legislação, sendo que esse assunto está em pauta na Câmara. O presidente
comunicou que a Administração Municipal, Secretaria Municipal de Urbanismo,
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, SETEC e Secretaria Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer, através de uma comissão está estudando o mobiliário urbano. O
conselheiro Hélio Carlos Jarreta disse que se está fazendo uma leitura, projetar para
uma uniformidade, o que se pode formalizar para então poder direcionar para um
projeto. O presidente Francisco de Lagos informou que o Prefeito vai segurar
qualquer tipo de procedimento que não esteja de acordo e sem que esteja dentro de
uma visão completa da cidade. Não vai aceitar nenhuma proposta para aumentar o
perímetro urbano. Quanto ao mobiliário urbano, tão logo se tenha esse estudo
passaria para a revitalização da Avenida Francisco Glicério. O conselheiro Hélio
Carlos Jarreta disse que todo esse estudo, todos os aspectos urbanísticos são para que
se tenha uma legislação mais moderna. Cidades com o porte de Campinas tem um
contexto importante, sendo necessário usar de forma correta os espaços urbanos
para se atingir o objetivo de desenvolvimento harmonioso. Quanto aos banheiros
públicos, primeiramente será verificada a possibilidade dos imóveis da área central
serem adequados e colocados em uso. O presidente colocou que estão sendo verificados
também 2 ou 3 imóveis na Rua 13 de Maio, para serem ocupados e transformados
em sanitários, com toda a infra-estrutura de cuidados e higiene. O conselheiro
Carlos Henrique Pinto disse que é necessário que se faça adequação do Plano
Diretor. Existe um de 1996 que é bom, faltando só adequar. Há necessidade que se
ocupe os vazios urbanos. O Prefeito que conhece muito e participou do Estatuto da
Cidade está preocupado com as necessidades que vão surgindo, sinalizando o que
precisa ser modificado. ORDEM DO DIA: O presidente passou para o item “a” da
pauta, agradecendo o trabalho da equipe técnica e das estagiárias que desenvolveram
o estudo. a) Apresentação dos Resultados Parciais do Inventário do Patrimônio
Cultural da Região Central de Campinas. Apresentação dos Resultados Parciais
do Inventário do Centro: O Inventário da região central de Campinas, foi
entendido, em sua concepção, como uma ferramenta capaz de instrumentalizar o
processo de planejamento da conservação, à medida que permite o gerenciamento
de informações relativas a valores, estado de conservação, estado de preservação,
vulnerabilidade (riscos) e capacidade de carga do sítio. O recorte temporal adotado
compreende o período entre 1872, data da inauguração da ferrovia na cidade, e
1929, ano em que prefeito Orosimbo Maia contrata o primeiro levantamento
cadastral da cidade. O recorte espacial compreende o perímetro delimitado por:
Avenida Aquidaban, Rua Irmã Serafina, Avenida Anchieta, Rua Guilherme da Silva,
Avenida Julio de Mesquita, Rua Olavo Bilac, Rua Carlos Guimarães, Avenida
Orozimbo Maia, Rua Jorge Krug, Avenida Barão de Itapura, Rua Dr. Ricardo, Rua
Lidgerwood. A metodologia aplicada abarca duas vertentes, sendo a primeira uma
pesquisa histórica, por meio do levantamento de fontes bibliográficas e arquivísticas
e a segunda, um levantamento físico-arquitetônico dos imóveis em visitas de campo.
Os dados apresentados ao CONDEPACC referem-se à primeira fase de
levantamentos, e restringem-se ao período de 1892 a 1920, intervalo do recorte
temporal cujas informações já se encontram sistematizadas e disponibilizadas em
Banco de Dados. Foram apresentados dados estatísticos dos levantamentos e a
aplicação dos dados compilados para a confecção das fichas de inventário do
Patrimônio Cultural. As informações coletadas em pesquisa histórica e em campo
serão sistematizadas em um banco de dados a ser disponibilizado no Centro de
Documentação da CSPC e em sítio na Internet, mapeadas em planta cadastral e,
finalmente, organizadas e publicadas sob a forma de fichas de Inventário. Foram
apresentadas como simulações dessas futuras fichas aquelas aplicadas aos seguintes
imóveis: antiga Fábrica Lidgerwood, antigo Hotel Grigoletti, Hospital Beneficência
Portuguesa e edifício Roque de Marco. O conselheiro Herberto Guimarães solicitou
que conste em ata Moção de elogio a equipe. O conselheiro Sinval Dorigon pede
que essa moção seja extensiva ao Prefeito que tem olhado com carinho para a
cidade. O conselheiro Sérgio Caponi também parabenizou toda a equipe, juntamente

com a coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro. O conselheiro José Alexandre
dos S. Ribeiro se pronunciou dizendo ser um trabalho que primou pela abrangência
e pela beleza, não se atendo só ao material, mas ao patrimônio intangível. Cita
como exemplo Paulinho Nogueira, violonista, ensinado por seu irmão João Nogueira
que fazia microesculturas em palito de fósforo e alfinetes. O conselheiro Carlos
Henrique Pinto parabenizou e elogiou por ser um trabalho não antes realizado. A
conselheira prof. Olga Von Simson disse ser um trabalho muito bem feito e
interessante. Pede para que se fique alerta para pistas de pesquisa de patrimônio
cultural, tipo “Samba de Bumbo” - marca cultural popular que só existe em Campinas
(é como uma colcha de retalhos - arquivos, textos escritos, memória das pessoas e
salvo condutos dos escravos vindos da Bahia). Parabeniza a toda a equipe, a Daisy
Serra Ribeiro e a conselheira Silvana Rubino pela coordenação dos trabalhos. O
conselheiro Marco Rocha parabeniza a coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro.
O conselheiro João Manuel Verde dos Santos também parabeniza a equipe, a Daisy
Serra Ribeiro e a UNICAMP. b) Apresentação do calendário das reuniões do
CONDEPACC para o ano de 2006. APROVADO. c) Eleição do vice-presidente
do CONDEPACC. O presidente Francisco de Lagos informou que houve três
inscrições para o cargo de vice-presidente do Conselho, os conselheiros: Ronald
Tanimoto, Herberto Aparecido Guimarães e Orlando Rodrigues Ferreira. O
conselheiro Ronald Tanimoto explicou que sua candidatura foi colocada pela sua
instituição e vê mais duas candidaturas colocadas. Diante esse fato, retira sua
candidatura à bem de composição e entendimento. O presidente abre o assunto para
debate. O conselheiro Leôncio Menezes questiona a posição dos eméritos que ainda
não está legalmente resolvida e a candidatura do conselheiro emérito Herberto
Guimarães, por questão puramente legal. O presidente Francisco de Lagos informou
que está sendo encaminhado à Câmara o projeto de Lei que inclui o parágrafo único
sobre os três conselheiros que, os conselheiros são indicados pelas entidades e os
eméritos são indicados pelo Conselho. O conselheiro Herberto Guimarães disse se
sentir muito à vontade de lançar sua candidatura, pois sua nomeação como emérito
foi por portaria e ato do Prefeito. O presidente passa à votação, sendo estipulado
voto escrito optando-se por um dos dois nomes indicados. Primeiramente o
presidente fez a chamada de todos os conselheiros, passando-se a votação e em
seguida a apuração, ficando assim definido: 14 (quatorze) votos para o conselheiro
Orlando Rodrigues Ferreira, 07 (sete) votos para o conselheiro Herberto Guimarães
e 01 (um) voto em branco. Fica eleito como vice-presidente o conselheiro
Orlando Rodrigues Ferreira. CIÊNCIA DO CONDEPACC: 01 - Memorando
nº 02/05. Assunto: relatório a demolição do imóvel situado à rua Sales de Oliveira
- Vila Manoel Dias. A coordenadora da CSPC Daisy Serra Ribeiro expôs que a o
proprietário da casa já vinha sendo informado sobre a precariedade da mesma. A
Prefeitura efetuou pequenos trabalhos tentando manter a casa em pé, mas o
proprietário nunca se manifestou e até que em determinado momento a casa
começou a ruir. A demolição foi feita por orientação da Defesa Civil para que não
provocasse efeito dominó nas outras casas da Vila e também para que não provocasse
acidente com transeuntes na calçada. Com relação às outras casas, os proprietários
já foram chamados para que tomem algumas providências de forma rápida. O
presidente Francisco de Lagos falou que o conselheiro Marco Rocha em contato
com a Caixa Econômica Federal e a COHAB, através do Programa de Arrendamento
Residencial, viabilizará a recuperação da Vila. O conselheiro Danúzio Gil B. da Silva
disse ser obrigação da Prefeitura cuidar de um bem tombado, não tem que lamentar.
O proprietário tem que ser responsabilizado e a Prefeitura através do Prefeito
referenda, pois tem responsabilidade sim de órgão público e para que outros
proprietários não ajam da mesma forma, se isentando de culpa. Essa é uma questão
delicada, onde todos devem ser responsabilizados inclusive o Conselho. Que os
conselheiros se preocupem mias. A casa não poderia ser demolida sem autorização
do Conselho. O presidente Francisco de Lagos concordou com essa colocação,
dizendo que se necessário o Conselho deve ser convocado de madrugada. Solicitou
à Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural que levante por ordem de prioridade
e se estabeleça quais patrimônios correm algum tipo de risco no sentido de que se
faça intervenção de maneira emergencial. O conselheiro Herberto Guimarães
informou que a própria lei diz que o Conselho através da CSPC independente de
acordo do proprietário pode intervir no bem através de verba do Fundo mantido
através da arrecadação de multas por penalidades aplicadas por desrespeito e ao não
cumprimento das leis do CONDEPACC. O presidente solicitou ao conselheiro
Marco Rocha para que seja feito um decreto regulamentando esse Fundo e que seja
trazido pelo menos um projeto de lei na próxima reunião. O conselheiro Carlos
Henrique Pinto disse que o Município tem o poder de polícia e pode inibir a tática
de alguns proprietários propiciando que o bem por si só pereça. Quando um bem é
tombado o proprietário só tem o direito de uso e se o abandona, o município pode
assumir através de desapropriação. O conselheiro Sérgio Caponi se reportou ao
exemplo que é o Externato São João em que houve um sinistro e que o Conselho
determinou a reconstrução. O proprietário que se nega a preservar o bem tombado
está fora de sintonia com a sociedade. Sugere: 1º) uma comissão permanente de
vigilância de 4 ou 5 membros do Conselho para os bens históricos e ambientais; 2º)
incentivar a adoção de bens históricos por empresas e indústrias. O presidente
Francisco de Lagos concorda que se analise a sugestão de se criar uma comissão
permanente de fiscalização. 02 - Relatório referente ao acidente com a cobertura
da Plataforma 01 da Estação Cultura. O presidente Francisco de Lagos relatou
sobre o acidente ocorrido dizendo ser idêntico ao de 1978, onde uma composição
arrastou um pedaço da cobertura da Plataforma. O acompanhamento técnico para
restauro do que foi danificado será muito rígido, exigindo-se a reconstrução tal
como deve ser. O acompanhamento será feito pelo corpo técnico da CSPC. As
composições férreas tracionadas por locomotivas a diesel e elétricas não estão
trafegando sob a GARE e sim pelo DESVIO. 03 - Memorando nº 54/05 – CSPC.
Assunto: referente às intervenções na fachada principal do Mercado Municipal de
Campinas – Processo de tombamento nº 07/95. O Conselho tomou ciência dos
procedimentos a serem realizados pela SETEC - correção de trechos da alvenaria;
pintura da parede da fachada principal (frontal); pintura dos guarda-corpos em
estrutura tubular metálica na cor grafite; remoção da tinta esmalte na cor azul
royal; limpeza das placas em cimento amianto que cobrem a marquise original da
fachada frontal; pintura das ferragens em esmalte sintético fosco na cor grafite. 04
- Memorando nº 56/05. Interessado: CSPC – SMCEL. Assunto: referente à
manutenção no Teatro Municipal José de Castro Mendes bem tombado pelo
CONDEPACC – processo de tombamento nº 02/97 - conforme resolução nº 46/04
- 1 - pintura das paredes da fachada principal na cor azul céu em tinta látex acrílico
fosco ou acetinado; 2 - pintura da marquise metálica na cor grafite escuro com tinta
esmalte sintético; 3 - pintura nos caixilhos metálicos das janelas e portas na cor
grafite escuro com tinta esmalte sintético; 4 - pintura dos vidros coloridos e em
forma de losango (rosa) existente na marquise na cor grafite escuro com tinta
esmalte sintético; 5 - retirada das peças de vidro colorido (rosa) em forma de



4 Campinas, quinta-feira, 09 de março de 2006Diário Oficial

losango e existentes no rendilhado da marquise em questão, o material será fornecido
pelos usuários e a mão-de-obra, pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer. O Conselho tomou ciência. 05 - Externato São João – processo de
tombamento nº 05/93. Assunto: reavaliação das decisões sobre a reconstrução da
fachada do prédio situado na confluência das ruas José Paulino e Duque de Caxias.
O presidente Francisco de Lagos sugere nova apreciação do CONDEPACC alterando
o Termo de Ajustamento de Conduta, já que, o ressarcimento pelos danos causados
à Municipalidade com a demolição do edifício poderia se dar pelo pagamento de
multa em moeda corrente, nos termos do Decreto 10073 de 05 de fevereiro de
1990, ou ainda por contrapartida social (construção ou cessão de equipamentos de
interesse social), de valor correspondente à multa prevista, sem prejuízo da aplicação
das demais penalidades cabíveis. Houve ampla discussão pelos conselheiros, após o
que foi colocado em votação. Com um voto contra do conselheiro João Manuel
Verde dos Santos e com a maioria dos votos a favor foi APROVADO sendo que
caberá ao Ministério Público a avaliação da pertinência da alteração do Termo de
Ajustamento da Conduta no que tange aos recursos envolvidos. O conselheiro
Danúzio Gil da Silva se retirou da reunião por discordar do encaminhamento referente
ao Externato São João. / 06 - Protocolado nº 05/10/55252 PG. Interessado: Banco
do Estado de São Paulo S/A – BANESPA. Assunto: solicitação para aprovação de
projeto de regularização de ampliação comercial á av. Doutor Campos Sales, 456 -
lote 16 - qt. 1022 - área envoltória de bem em estudo de tombamento - processo
nº 03/95 - imóvel situado à av. Dr. Campos Sales, 514. DEFERIDO por se tratar de
aumento nos fundos do imóvel e não prejudicar a visibilidade do bem em estudo. /
07 - Protocolado nº 05/10/51738 PG. Interessado: Ivan Lusvarghi Biagiotto. Assunto:
solicitação para aprovação de projeto de regularização de ampliação comercial à
rua Barão de Parnaíba, 690 - lote 01 - qt. 0137 - área envoltória de bem em estudo
de tombamento - processo nº 02/00 - Hospital Sagrado Coração de Jesus. DEFERIDO
por se tratar de pedido de regularização de pequenos trechos de cobertura e de
mezanino em área da Rodoviária e não prejudicar a visibilidade do bem de interesse
do CONDEPACC. / 08 - Protocolado nº 05/10/51583 PG. Interessado: Valéria
Batista. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção residencial
unifamiliar à rua Amadeu Martins, 81 - lote 18 - qt. 7063 - área envoltória da
Pedreira do Chapadão conforme processo nº 02/01. DEFERIDO por se tratar de
construção térrea e não prejudicar a visibilidade do bem em estudo de tombamento.
/ 09 - Protocolado nº 05/10/52272 PG. Interessado: Marcelo Noronha. Assunto:
solicitação para aprovação de projeto de regularização de ampliação industrial à rua
Santo Bassan, 1345 - gleba 17 - qt. 30007 - área envoltória do processo nº 04/03
- Áreas Verdes Remanescentes do Município de Campinas. DEFERIDO por se
tratar de algumas regularizações no total de 2.520,12 m² em uma área de 186.813,48
m² e não prejudicar o bem em estudo de tombamento. / 10 - Protocolado nº 05/10/
51956 PG. Interessado: Sônia Maria Alves Krenus. Assunto: solicitação para
aprovação de substituição de projeto à av. Luiz Antonio Laloni, 321 - unidade 256
- qt. 30007 - área envoltória das Áreas Verdes Remanescentes do Município de
Campinas - conforme processo nº 04/03. DEFERIDO por apresentar gabarito de
altura menor do que nove metros e não prejudicar o bem em estudo. / 11 - Protocolado
nº 05/10/51389 PG. Interessado: Gisela M. Possolo Coghi. Assunto: solicitação
para aprovação de regularização de ampliação comercial à rua Barata Ribeiro, 337
- lote 021 - qt. 316 - área envoltória de bem em estudo de tombamento - processo
nº 03/94 - Fábrica de Chapéus Cury. DEFERIDO por se tratar de regularização
térrea nos fundos do lote. / 12 - Protocolado nº 05/10/51733 PG. Interessado:
Francisco Otávio Campelo Salviano. Assunto: solicitação para aprovação de
substituição de protocolado no Condomínio Residencial Chapadão, á rua Dr. César
Paranhos de Godoy, 100 - unidade 24 - qt. 30021 - área envoltória da Pedreira do
Chapadão - processo nº 02/01. DEFERIDO por apresentar área permeável de 35%
do lote e gabarito de altura de nove metros. / 13 - Protocolado nº 05/10/52017 PG.
Interessado: Banco Itaú S/A. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de
construção comercial à av. Anchieta, 495 - lote 28 - qt. 0233 - área envoltória do
Centro Histórico conforme decreto nº 10.424/91. DEFERIDO, pois o projeto
apresentado trata de construção térrea com menos de quatro metros de altura. / 14
- Protocolado nº 05/10/52648 PG. Interessado: José Ricardo Carreira Gonzalez.
Assunto: solicitação para aprovação de projeto de regularização de aumento
residencial unifamiliar à rua Quitandinha, 56 - lote 02 - qt. 11208 - área envoltória
da Mata São João - processo nº 02/99. DEFERIDO, pois respeita área permeável
de 25% do lote. / 15 - Protocolado nº 05/10/54105 PG. Interessado: Carla Maluf.
Assunto: solicitação para aprovação de projeto de construção residencial à rua
Candelária, 245 - lote 29 - qt. 11224 - área envoltória de bem em estudo de
tombamento - Mata São João - processo nº 02/99. DEFERIDO por possuir gabarito
de altura menor que nove metros e respeitar área permeável de 25% do lote. / 16
- Protocolado nº 05/10/51897 PG. Interessado: Jair dos Santos. Assunto: solicitação
para aprovação de regularização de ampliação de construção comercial à rua Dr.
Quirino, 560 - lote 11 - qt. 1105 - área envoltória da Praça Sílvia Símões Magro -
conforme resolução nº 06/91 e em área envoltória de bem em estudo de tombamento
- processo nº 11/91 - Largo do Pará. DEFERIDO por respeitar a resolução nº 06/
91 e não prejudicar a visibilidade do Largo do Pará. / 17 - Protocolado nº 05/10/
53431 PG. Interessado: Suely Aparecida Iório. Assunto: solicitação para aprovação
de projeto de reforma comercial à rua Bandeirantes, 225 - lote 28 - qt. 332 - área
envoltória do Conjunto Arquitetônico do Cambuí - processo nº 013/01. DEFERIDO,
pois se trata de reforma interna (demolição e construção de paredes), melhoria de
reboco das paredes externas e benfeitorias para manutenção do telhado. / 18 -
Protocolado nº 05/10/49856 PG. Interessado: João Roberto Prette. Assunto:
solicitação para reanálise do protocolado nº 05/10/41102 que trata de pedido de
aprovação de projeto de reforma com aumento de área no imóvel situado à av. dr.
Campos Sales nº 806, bem indicado para preservação pela área envoltória do
Mercado Municipal. DEFERIDO porém, o interessado deverá separar o projeto de
regularização e publicidade. / 19 - Protocolado nº 05/10/53176 PG. Interessado:
Rachel de Castro Silveira. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de
construção residencial (substituição de projeto) à rua Heitor Penteado, 700 - unidade
10 - qt. 30023 - área envoltória do Ramal Férreo - conforme resolução nº 44/04 e
dos Traçados Urbanos e Caminhos Históricos Remanescentes dos Distritos de
Sousas e Joaquim Egídio - conforme resolução nº 58/04. DEFERIDO por respeitar
gabarito de altura de nove metros e área permeável de 35% do lote. / 20 - Protocolado
nº 05/10/51989 PG. Interessado: Marcelo Moraes Guzzo. Assunto: solicitação para
aprovação de projeto de regularização de ampliação residencial unifamiliar à rua
Argeu Pires Neto, 25 - lote 10 - qt. 5610 - área envoltória da Mata Ciliar Nativa
dos Parques Lucimar e Xangri-lá - conforme processo nº 05/01. DEFERIDO por
não prejudicar o bem em estudo de tombamento. / 21 - Protocolado nº 05/10/
55135 PG. Interessado: Osvaldo Bernardo. Assunto: solicitação para aprovação de
construção comercial à rua dr. Antonio Carlos Couto de Barros, 1062 - gleba 55 B1
- qt. 022 - Sousas - área envoltória dos Traçados Urbanos e Caminhos Históricos

Remanescentes dos Distritos de Sousas e Joaquim Egidio - conforme resolução nº
58/05. DEFERIDO, pois atende ao gabarito de altura máximo de nove metros;
porém deverá ser respeitada a taxa de permeabilidade de 35% do lote conforme
item b - IV - artigo 3º da resolução nº 58/05. / 22 - Protocolado nº 05/40/03855 PL.
Interessado: Mauri Silvio Soave. Assunto: solicitação para aprovação de projeto de
regularização de ampliação comercial à av. General Carneiro, 105 - lote 08 - qt.
1519 - área envoltória da Vila Operária dos Ferroviários - conforme processo nº
04/04. DEFERIDO por não prejudicar a visibilidade dos bens em estudo de
tombamento. / 23 - Protocolado nº 05/10/51724 PG. Interessado: Roberto Restum.
Assunto: solicitação para aprovação de regularização de ampliação comercial à rua
13 de Maio, 370 - lote 01 - qt. 1020 - área envoltória de bem em estudo de
tombamento - processo nº 03/95 - imóvel situado à av. dr. Campos Sales, 514 e em
área regulamentada da FEPASA resolução nº 04/90. DEFERIDO por respeitar a
resolução nº 04/90 e não prejudicar a visibilidade do bem em estudo. / 24 - Protocolado
nº 05/10/32021 PG. Interessado: Cássio Paulino de Camargo. Assunto: solicitação
para aprovação de projeto de nova construção à rua dr. Lino de Moraes Leme, 68
- lote 13-A - qt. 0720 - área envoltória do Bairro Nova Campinas. DEFERIDO,
pois o projeto atende a taxa de permeabilidade de 50% do lote. / 25 - Protocolado
nº 05/10/55532 PG. Interessado: Gilberto Oliveira da Paz. Assunto: solicitação
para aprovação de projeto de regularização residencial unifamiliar à rua Simão Von
Zuben, lote 10 - qt. 5620 - área envoltória da Mata Ciliar Nativa dos Parques
Lucimar e Xangri-lá - conforme processo nº 05/01. DEFERIDO por se tratar de
casa térrea e possuir área permeável de 40% do lote. / 26 - Protocolado nº 05/40/
040008 PL. Interessado: José Tomás De La Volpe. Assunto: solicitação para
aprovação de substituição de projeto à av. engº Luiz Antonio Laloni, 321 - unidade
302 - qt. 30007 - área envoltória do Conjunto de Áreas Verdes - conforme processo
nº 04/03. DEFERIDO por ser pavimento térreo e não prejudicar o bem em estudo.
/ 27 - Protocolado nº 05/10/48489 PG. Interessado: Mário Martins. Assunto:
solicitação para demolição do imóvel situado à rua Regente Feijó, 616 - lote 34 - qt.
1092 - área envoltória de bem em estudo de tombamento - Largo do Pará -
conforme processo nº 11/91. DEFERIDO porém, a demolição se consumou sem
autorização do CONDEPACC cabendo as penalidades cabíveis inclusive multa. / 28
- Protocolado nº 05/10/48490 PG. Interessado: Ana Paula Monteiro Martins.
Assunto: solicitação para demolição do imóvel situado à rua Regente Feijó, 616 -
lote 35 - qt. 1092 - área envoltória de bem em estudo de tombamento - Largo do
Pará - conforme processo nº 11/91. DEFERIDO porém, a demolição se consumou
sem autorização do CONDEPACC cabendo as penalidades cabíveis inclusive multa.
/ 29 - Protocolado nº 05/10/50079 PG. Interessado: João Francisco França Lopes.
Assunto: solicitação para demolição total do imóvel situado à av. Andrade Neves,
85/103/117 - lote 01 - qt. 024 - área envoltória da FEPASA - conforme resolução
nº 04/90 e parcialmente em área envoltória do bem em estudo de tombamento -
processo nº 04/99 - imóvel à rua Bernardino de Campos nº 407. DEFERIDO
conforme parecer favorável, pois o imóvel em questão não contem características
para sua preservação. / 30 - Protocolado nº 04/10/28513 PG. Interessado: José
Roberto Gonçalves Dias. Assunto: referente à aprovação de demolição total do
imóvel situado à rua Francisco Teodoro, 685 - lote 15 - qt. 1269 - Vila Industrial -
área envoltória de bens tombados - “Complexo da FEPASA” - conforme resolução
nº 04/90 e do Teatro Castro Mendes - resolução nº 04/90. INDEFERIDO conforme
parecer contrário da CSPC, pois o imóvel é indicado para preservação total da
fachada e da volumetria; sugerimos que seja encaminhado à S.M.F. para multa e
demais providências. Nada mais havendo, o Presidente agradece a todos e encerra
a reunião, da qual eu, Rita de Cássia Barthasar de Paula, transcrevo a presente Ata,
que deverá ser aprovada pelo CONDEPACC.

Campinas, 15 de dezembro de 2005
(07, 08 E 09/03)

FÓRUM PERMANENTE DE CULTURA DE CAMPINAS
ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

20 de outubro de 2005
Aos 20 de Outubro de 2005, realizou-se a 1ª Assembléia Geral Extraordinária do
Fórum Municipal de Cultura de Campinas, tendo por local o Auditório da Estação
Cultura, à Praça Marechal Floriano Peixoto, s/no, Centro, Campinas/SP, às 19:07
horas, em prorrogação à segunda chamada, a qual compareceram os signatários
relacionados às páginas 5 (verso) e 6 do livro de presença de reunião do Fórum
Municipal de Cultura de Campinas. ORDEM DO DIA: Indicações e eleição, nos
termos do Regimento Interno do FMCC, dos nomes para comporem, na qualidade
de Conselheiros, o Conselho Municipal de Cultura de Campinas (CMCC), de acordo
com a Lei Municipal nº 12.354, de 10 de setembro de 2005. Para condução dos
trabalhos, o Presidente solicitou ao Vice-Presidente e a Eurídice Palma, que
compusessem a mesa, enquanto que o 1º Secretário ficou encarregado das inscrições
das entidades e pessoas físicas e o 2º Secretário, em receber as indicações para o
CMCC. Foram aceitas as inscrições de entidades, com a condição de apresentarem
a documentação completa, conforme Edital de Convocação do FMCC de 10 de
outubro de 2005. Para as pessoas físicas foram aceitas inscrições sem a documentação
completa, sendo que a mesma deverá ser entregue proximamente. Enquanto se
processavam as inscrições, o Presidente solicitou ao Vive-Presidente que procedesse
à leitura da Lei Municipal 12.354 que dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura
de Campinas. Após a leitura, o Presidente indagou à plenária se havia alguma dúvida
quanto à lei. Não havendo dúvidas, esclareceu que, na qualidade de Presidente do
Fórum, já está eleito como Conselheiro para integrar o CMCC, conforme Regimento
Interno do FMCC. Esclareceu ainda que, conforme e lei, cinco conselheiros terão
mandato por três anos e três conselheiros terão mandato por dois anos, sendo que
o Presidente do FMCC terá mandato correspondente à sua gestão. Solicitou o
Presidente que o Relator trouxesse à Mesa as inscrições dos candidatos ao CMCC,
que foram processadas por escrito. A partir deste momento, o processo eleitoral foi
conduzido sem a presença do Relator do FMCC, pelo fato do mesmo ser candidato
ao CMCC, sendo substituído na relatoria pela 2ª Secretária. Estavam presentes as
seguintes entidades: A) República Cênica Produções Artísticas Ltda. B) Projeto
Escola Menina Bonita C) Resgatando o Circo Comércio de Brinquedos e Teatro
Ltda. D) Helder Samara Áudio e Produções Ltda. E) Associação dos Músicos da
Orquestra Sinfônica Mun. De Campinas F) Associação Brasileira Carlos Gomes de
Artistas Líricos -ABAL G) Izaura Baltazar Pompeo -Casa da Dinda H) Confraria
da Dança Ltda. I) Centro de Ciências, Letras e Artes - CCLA J) Associação Centro
Auxiliar de Pesquisas Culturais - CENAPEC K) Associação dos Artistas Plásticos de
Campinas L) Jornal e Revista Fala Nego Cultural M) Centro de Poesia e Arte de
Campinas N) Escola de Artes Pró-Música O) Improviso Comércio e Serviço Ltda.
Foram registradas as inscrições dos seguintes candidatos ao CMCC: 1 -
Carlos Roberto Coradini (indicado por Improviso Com. De Serv. S/C Ltda e
Associação dos Músicos da OSMC) 2 - Marcos Garcia de Oliveira (indicado pela
Associação dos Artistas Plásticos de Campinas) 3 - Rodolpho Caniato (indicado
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por CENAPEC) 4 - Luiz Carlos Ribeiro Borges (indicado por CCLA) 5 - José Luiz
Piassa (indicado por CCLA) 6 - Marisilda Tescaroli (indicado pela ABAL) 7 -
Gabriel Guedes Rapassi (indicado por Resgatando o Circo) 8 - Sandra D. Antunes
Correia Hitner (indicada por Casa da Dinda) 9 - Roberto Mantovani (indicado por
Projeto Escola Menina Bonita) 10 - Adílson da Silva (indicado por Projeto Escola
Menina Bonita) 11 - Eduarda Cristina Ap. Penteado Coutinho (indicada por Jornal
Fala Nego) 12 - Elidnéia Maria da Silva (indicada por Jornal Fala Nego) O Presidente
registrou que existem duas inscrições de entidades com documentação incompleta,
Centro de Poesia e Arte de Campinas e Escola de Artes Pró-Música e colocou em
votação se a plenária aceita que as duas entidades possam votar. Foram registrador
8(oito) votos a favor e 1(um) voto contrário. De acordo com o resultado da
votação, as duas entidades, através de seus representantes, poderão votar hoje. O
Presidente procedeu à leitura dos nomes dos candidatos e sugeriu que se tente
processo de eleição por aclamação. A plenária aprovou por unanimidade. Após
breve recesso, o Presidente informou a existência de uma chapa, passando à leitura
dos nomes dos oito titulares e cinco suplentes: Titulares: Mandato de três
anos: 1 - Marcos Garcia de Oliveira 2 - Marisilda Tescaroli 3 - Carlos Coradini 4
- Rodolpho Caniato 5 - Luis Carlos Ribeiro Borges Mandato dois anos: 6 -
Elidinéia Maria da Silva 7 - Sandra D. Antunes Correia Hitner 8- Eduarda Cristina
Ap. Penteado Coutinho Suplentes: 1 - Gabriel Guedes Rapassi 2 - Adilson da Silva
3 - Roberto Mantovani 4 - José Luiz Piassa Todos os eleitos se apresentaram,
fazendo um breve resumo de suas atividades no campo cultural. O Sr. Rodrigo, do
Resgatando o Circo propôs que houvesse processo de votação individual e a Mesa
propões que o processo fosse por aclamação. Votada a matéria: Chapa por
aclamação: 13 votos Votação individual: 01 voto A Mesa colocou em votação
a chapa formada, que foi eleita por aclamação. Finalizando a reunião, o Presidente
agradeceu à Sra. Luciana Gigliotti pelos trabalho desenvolvido; ao Sr. Orlando
Rodrigues Ferreira pelo desenvolvimento do regimento interno e organização da
primeira assembléia do FMCC e a quem dedicou esta sessão. Agradeceu ainda à
Executiva do FMCC e passou a palavra ao Vice-Presidente, que parabenizou a todos
os conselheiros eleitos, os quais representarão os interesse do FMCC no CMCC e
não interesses particulares. Afirmou que o trabalho para consolidar o FMCC será
árduo e que deverão ser estabelecidas as câmaras temáticas. Neste processo deveremos
aprender com as diferenças para aperfeiçoar o processo democrático. O Sr. Vicente
de Paula Montero, representante da ABAL agradeceu à Executiva do FMCC pelo
trabalho realizado, destacando que o novo Conselho de Cultura representa um
grande avanço para Campinas, pos será normativo, orientador e consultivo. O 1º
Secretário registrou grande satisfação em participar deste processo político com
vertente cultural e conclamou a todos para participar ativamente da criação e
desenvolvimento do FMCC e CMCC. Finalizando, o Presidente agradeceu a
colaboração e assessoria prestada por Eurídice Palma no processo e deu por encerrada
a assembléia extraordinária.

Campinas, 20 de outubro de 2005
EURÍDICE PALMA

Secretária
ATA APROVADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2005. COM CORREÇÃO, JÁ EFETIVADA NO TEXTO.
(07, 08, 09/03)

FÓRUM PERMANENTE DE CULTURA DE CAMPINAS
ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

26 de novembro de 2005
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e cinco, realizou-se a 2ª.
Assembléia Geral Ordinária do Fórum Permanente de Cultura de Campinas, tendo
por local o auditório da Estação Cultura, à Praça Marechal Floriano Peixoto, s/no.,
Centro, Campinas / SP, às 11h30, em prorrogação á segunda chamada, a qual
compareceram os signatários relacionados na página 08 do livro de atas da reunião
do Fórum Permanente de Cultura de Campinas. Para a condução dos trabalhos da
Ordem-do-dia, a mesa foi composta pela Executiva do Fórum: Presidência: Luiz
Terribele Junior Vice Presidência: Fernando Manuel Aleixo Primeiro-secretário:
Helder Samara Segundo-secretário: Maria Inês Teixeira Pinto Saba Relator:
Gabriel Guedes Rapassi O Presidente convocou as entidades presentes e em seguida
leu o cronograma das atividades da 2ª. Assembléia Geral Ordinária. Faziam-se
representadas as seguintes entidades: República Cênica Produções Artísticas
Ltda. Projeto Escola Menina Bonita Resgatando o Circo Comércio de
Brinquedos e Teatro Ltda. - ME. Associação Centro Auxiliar de Pesquisas
Culturais - CENAPEC Associação dos Artistas Plásticos de Campinas -
AAPC Jornal e Revista “Fala Nego” Independência Cultural Helder
Samara Áudio e Produções Ltda. Associação Brasileira “Carlos Gomes”
de Artistas Líricos - ABAL Laboratório do Ator Serviço Social do Comércio
de Campinas - SESC O Presidente solicitou ao Vice-Presidente que procedesse a
leitura das Atas da 1ª. Assembléia Geral Ordinária e da 1ª. Assembléia Geral
Extraordinária do Fórum Municipal da Cultura de Campinas para serem colocadas
em aprovação. O Conselheiro Rodolpho Caniato pediu a palavra e questionou a
mesa sobre o Conselho ter dois conselheiros indicados pela mesma entidade e foi
esclarecido pelo Presidente que de segundo o Edital há o direito de cada entidade
indicar dois nomes. O Sr. Alcides, Presidente da ABAL, ponderou que havendo dois
representantes indicados pela mesma entidade haverá pressão sobre eles e que
deverá haver muita responsabilidade na escolha de projetos. O Presidente lembrou
que somente quinze entidades participaram da escolha do Conselho Municipal da
Cultura de Campinas e que o Fórum tem autonomia de decidir democraticamente,
em plenário, o exercício desta eleição em que de vários representantes foram
eleitos pela mesma entidade. E que as entidades que não estiveram representadas
naquele ato não podem fazer agora qualquer cobrança. O Vice-Presidente pediu uma
reflexão sobre a consolidação e implantação do espaço sobre a diversidade do fazer
cultural, salientando que somos representantes desta diversidade. O Sr. Orlando
Rodrigues Ferreira, pediu a palavra e relembrou a eleição em que deveríamos eleger
17 representantes e da correção das eleições de acordo com o Edital. Colocada em
aprovação a Ata da 1ª. Assembléia Geral Ordinária houve unanimidade de aprovação.
Colocada em aprovação a Ata da 1ª. Assembléia Geral Extraordinária foram feitas
às correções: Página 02, linha 01: corrigiu-se o nome de Helder Samara; Pagina 02,
linha 03: retirou-se a palavra de Campinas da Associação Brasileira de Artistas
Líricos; Página 02, linha 20: corrigiu-se o nome de Marisilda Tescaroli; Página 03,
linha 10: corrigiu-se o nome de Roberto Mantovani; Página 03, linha 20: corrigiu-
se o nome de Orlando Rodrigues Ferreira; Página 03, linha 26: corrigiu-se o nome
de Vicente de Paula Montero; Colocada em aprovação a Ata foi aprovada por
unanimidade pela plenária. O Presidente procedeu à apresentação dos Conselheiros
e feita a convocação verificou-se que: Marcos Garcia de Oliveira estava presente;
Marisilda Tescaroli estava presente; Carlos Coradini estava ausente e não justificou
a falta; O suplente Adilson da Silva não estava presente e não justificou a falta;
Rodolpho Caniato estava presente; Luis Carlos Ribeiro Borges estava ausente e não

justificou a falta; O suplente Jose Luiz Piassa estava ausente e não justificou a falta;
Elidinéia Maria da Silva estava presente; Sandra D.Antunes Correa Hitner estava
presente; Eduarda Cristina Aparecida Penteado Coutinho estava ausente e não
justificou a falta; O suplente Roberto Mantovani estava ausente e não justificou a
falta; Gabriel Guedes Rapassi estava presente. O Presidente ressaltou que os
Conselheiros farão parte das plenárias e representarão à voz e a ação desta assembléia.
Será a maioria e teremos que construir uma nova representação na política cultural
deste município. Terão a ação de fomento e representação de defesa da cultura
junto aos órgãos públicos e garantirão este papel e a honra e respeito com os
mesmos. O Sr..Vicente de Paula Montero, pediu a palavra e endossou as palavras do
Presidente e destacou a obrigação pessoal dos conselheiros. Levantou a falha na
comunicação entre o Fórum e o Conselho por e-mail, pois muitos não têm acesso
ao computador. Sugeriu que a comunicação seja feita por telefone ou por
correspondência. O Presidente solicitou ao Vice-presidente a leitura das metas, que
nortearão a ação do Fórum, sugeridas pelos membros Executiva do FMCC. Após a
leitura, o Presidente dialogou sobre as metas e lembrou a todos de que é o primeiro
documento oficial produzido pelo FMCC. O relator do FMCC, Sr. Gabriel Guedes
Rapassi pediu uma reflexão sobre estas metas de fomento político cultural de
Campinas - as metas apresentadas pela Executiva do Fórum e aprovadas em plenário.
Que todos façam um diagnostico da necessidade, e se empenhem no trabalho de
consolidação, aumento da legitimidade e representatividade do FMCC. Que há
necessidade de maiores engajamentos, de expansão da representatividade do ponto
de vista geográfico e, de classes culturais e artísticas de Campinas - sociais e de
setores da produção artística - para ganhar legitimidade, e que para lutar por
projetos de política públicas, pela alocação de recursos públicos, há necessidade
desta legitimidade. Que para termos uma política pública que contemple tanto a
produção de eventos quanto a inclusão social através da arte e que garanta espaço
para privilegiar a pesquisa, dos limites e da fronteira do conhecimento na produção
artística, é necessário empreendermos o debate público, construirmos consensos e
debatermos com poderes públicos. O Presidente fez considerações sobre as classes
culturais e o aculturamento e o não acesso à produção cultural. O Sr. Orlando
parabenizou a Executiva do FMCC. Reforçou a filiação ao Fórum, o apoio e ajuda
de todos aos membros da Executiva e do Conselho, pois representam a comunidade
para fazer o papel político e diplomático. E por ser fiscalizadora da consciência do
uso devido do dinheiro público. O Presidente comunica que nos foi dada uma sala,
um espaço físico e reivindicamos á Prefeitura Municipal de Campinas a necessidade
de um espaço de comunicação, no Diário Oficial, na Radio Educativa e na revista
“Ver e Ouvir”. E espera que a estrutura pública nos respeite. Comunica também que
o prazo para o FIC ser regulamentado já foi perdido e que a parte social foi, pelo
Fórum, cumprida. E espera que o Governo Municipal cumpra com sua parte.
Continuando disse que o Conselho deve criar suas diretrizes e se Regulamento
Interno. Solicita à plenária que cancele a assembléia do mês de dezembro para dar
tempo à Prefeitura para cumprir suas obrigações. E que na assembléia de janeiro
será apresentado um cronograma anual de atividades do Fórum. Colocada em
votação foi acatada por unanimidade sem abstenções. O Sr. Rodrigo sugeriu que se
faça o encaminhamento para publicação dos Editais de Convocação das Assembléias
na revista “Ver e Ouvir” e que os grupos trabalhassem em casas de Cultura. O
Presidente relatou que nos foi prometido, em fevereiro, este espaço em “Ver e
Ouvir”; em janeiro na Radio Educativa; outros espaços nos mecanismos de
comunicação da Câmara Municipal; que o Fórum reivindicou a possibilidade de usar
o provedor da Prefeitura para o site do FMCC e verá a possibilidade nos jornais de
Campinas. O Sr. Alcides, da ABAL, referindo-se á 1ª. Meta do Fórum sugeriu que se
modifique o termo sociedade “civil” para sociedade “em geral”, pois o termo
estaria restringindo e há necessidade que seja mais abrangente. Que há necessidade
de descentralização das atividades culturais para atingir os bairros mais distantes
para que todos assistam as atividades culturais. Sugere a construção de mais teatros
e casas de cultura e que os já existentes sejam aparelhados. O Presidente fez
considerações sobre o analfabetismo cultural. A Sra. Milena pediu a palavra e leu um
abaixo assinado da classe artística pela insatisfação e indignação contra pessoas que
trabalham no teatro do Centro de Convivência Cultural “Carlos Gomes”, por
condutas de desrespeito aos artistas e produtores. O Presidente colocou os
mecanismos do Fórum à disposição para encaminhar ao Poder Público estas
reivindicações. O Sr. Gabriel ponderou se não poderíamos colocar representações
específicas de setores da produção artística frente ao Poder Público como meta. O
Primeiro-secretário do FMCC, Sr. Helder Samara, como atuante na produção em
teatros de Campinas e outros, ressalta a importância desta reivindicação.
Respondendo á plenária, o Vice-presidente esclareceu que o procedimento do Fórum
frente ao regimento é a formação de câmaras temáticas setoriais e a abertura de
debates nas assembléias, citando o artigo 6º. e 7º. do Regimento Interno do FMCC.
E que as entidades apresentem, em janeiro, sugestões propostas dos temas para
debates no Fórum, prazos, representantes, datas das reuniões e apresentação dos
resultados. Que seja feita a leitura do artigo 6º. Seção IV do regimento Interno do
Fórum. O Sr. Alcides indagou ao Presidente se há prazo para estas câmaras e foi
esclarecido sobre a organização, regulamentos, encaminhamento das diretrizes e
reavaliação do regimento interno. Salientou que há previsão de contratação de
técnicos, se necessário. Interface sobre a Educação e a Cultura. O Sr. Alcides
lembrou que o Secretário Interino da Cultura garantiu, em reuniões passadas, a
participação integrada entre a Cultura, a Educação e outras secretarias. O Vice-
presidente esclarece que a câmara temática setorial propõe e elabora projetos,
avaliando e contribuindo com critério qualitativo. Tem papel de proponente de
estudo, avaliação e indicação. O Presidente recomenda o uso de estudos pontuais
para orientarem Conselheiros a fazerem um modelo de editais; estabelecer uma
câmara temática para tirar dúvidas e a apresentação de sugestões de projetos com
base em uma visão da plenária do Fórum. O Sr. Vicente pediu o encaminhamento de
uma queixa sobre a falta de agilização no pagamento de eventos realizados à
Prefeitura Municipal de Campinas, por ocasião das comemorações do Mês de
Carlos Gomes. O Vice-presidente sugere que sejam feitas através de uma câmara
temática setorial assim as ações conjuntas ficam fortalecidas e que se devem criar
mecanismos de cobrança para a possibilidade de respostas mediante as instâncias
públicas. A união como forma de cobrança e respeito à classe artística. O Presidente
fez a leitura de convite ao Seminário de Educação Infantil a ser realizado pela
Comissão da Educação e da Cultura da Câmara Municipal de Campinas. O Presidente
deu por encerrada a assembléia ordinária.

Campinas, 26 de novembro de 2005
MARIA INÊS TEIXEIRA PINTO SABA

Secretaria
ATA APROVADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2006. SEM ALTERAÇÕES.
(07, 08, 09/03)
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FÓRUM MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPINAS
Editorial - Plano de Metas - Executiva 2005 - 2006

O Fórum Municipal de Cultural de Campinas (FMCC) poderá se constituir como
um instrumento para consolidar o diálogo entre os diferentes setores do meio
artístico/social e os gestores públicos do município e de outras instâncias
governamentais. Tão fundamental como esta possibilidade, o Fórum poderá se
transformar na principal ferramenta para o debate das políticas públicas de cultura,
considerando as diferenças, as especificidades, a pluralidade que compõe o conjunto
das manifestações culturais e artísticas de Campinas. No entanto, a consolidação do
FMCC como uma articulação permanente da comunidade é uma tarefa complexa
que exige, antes, um amplo exercício de participação organizada e democrática no
processo político. Neste sentido, se faz necessária a criação de um canal de debate
em torno de estratégias, de planos, de iniciativas e de ações culturais a serem
implementadas por meio do diálogo e da pactuação entre os setores da cultura e as
esferas governamentais. É diante deste desafio, de fortalecimento do FMCC como
um espaço democrático de gestão cultural compartilhada, que a atual executiva
assumiu seu papel e suas responsabilidades. Para este período de implantação e
execução dos objetivos do Fórum nos comprometemos com as seguintes metas:
Formalizar a atuação do FMCC e efetivar as instalações técnicas e administrativas
no prédio da Estação Cultura, necessárias para o seu funcionamento. Criar e
aprimorar meios de comunicação entre os membros do FMCC. Estimular as adesões
e participações nas Assembléias mediante a conscientização da importância da
atuação coletiva e democrática. Incentivar o debate, a formulação de propostas, o
estudo e o planejamento das ações prioritárias e fundamentais na área da cultura.
Atuar com transparência e dedicação na condução das atividades e nos
encaminhamentos do FMCC para, cada vez mais, ganharmos força, credibilidade,
legitimidade e, principalmente, o respeito da sociedade civil. Construir uma
plataforma permanente de reflexão e debate Cultural para, coletivamente, nos
posicionarmos diante da política Cultural do Município, do Estado e da Federação.
Constituir-se num elo de ligação e compartilhamento entre os diversos Organismos
Culturais, com ou sem fins lucrativos, particulares e públicos. Deste modo, o FMCC
torna-se um espaço novo para a participação democrática na formulação e na
prática das Políticas Pública de Cultura mas que, no entanto, se apresenta como
parte de um processo que necessita de atuação permanente e de reconhecimento.
Nosso maior desafio será, desde já, o de criar e manter a potencialidade de
comunicação, atualização, representatividade e legitimidade. Trata-se de uma
responsabilidade que deverá ser dividida entre todos aqueles que se reconhecem
como agentes da cultura do município de Campinas.

Campinas, 26 de novembro de 2005
Em nome da cultura e pelo fazer artístico,

LUIZ TERRIBELE JÚNIOR
Presidente

FERNANDO MANUEL ALEIXO
Vice-presidente

HELDER SIQUEIRA SAMARA
Primeiro-secretário

MARIA INÊS TEIXEIRA PINTO SABA
Segunda-secretária

GABRIEL GUEDES RAPASSI
Relator

(07, 08, 09/03)

FÓRUM PERMANENTE DE CULTURA DE CAMPINAS
ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

26 de novembro de 2005
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e cinco, realizou-se a 2ª.
Assembléia Geral Ordinária do Fórum Permanente de Cultura de Campinas, tendo
por local o auditório da Estação Cultura, à Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n,
Centro, Campinas / SP, às 09h30, em prorrogação á segunda chamada, a qual
compareceram os signatários relacionados na página 07 do livro de atas da reunião
do Fórum Permanente de Cultura de Campinas. Para a condução dos trabalhos da
Ordem-do-dia, a mesa foi composta pela Executiva do Fórum: Presidência: Luiz
Terribele Junior Vice Presidência: Fernando Manuel Aleixo Primeiro-secretário:
Helder Samara Segundo-secretário: Maria Inês Teixeira Pinto Saba Relator:
Gabriel Guedes Rapassi O Presidente convocou as entidades presentes para inscrições
à suplência do Conselho Municipal da Cultura de Campinas e em seguida leu o
cronograma das atividades da 2ª. Assembléia Geral Extraordinária. Faziam-se
representadas as seguintes entidades: República Cênica Produções Artísticas
Ltda. Projeto Escola Menina Bonita Resgatando o Circo Comércio de
Brinquedos e Teatro Ltda. - ME. Associação Centro Auxiliar de Pesquisas
Culturais - CENAPEC Associação dos Artistas Plásticos de Campinas -
AAPC Jornal e Revista “Fala Nego” Independência Cultural Helder
Samara Áudio e Produções Ltda. Associação Brasileira “Carlos Gomes”
de Artistas Líricos - ABAL Laboratório do Ator Serviço Social do Comércio
de Campinas - SESC O Presidente esclareceu aos presentes sobre a presença
obrigatória dos indicados à suplência do Conselho e sobre o edital, a mesa coloca a
plenária a solicitação de algumas entidades em modificar o estabelecido. Feita a
consulta à assembléia, sobre a modificação, foi aprovada por unanimidade a presença
obrigatória dos candidatos a suplentes do Conselho. Procedeu-se a leitura dos cinco
nomes indicados á suplência dos Conselheiros do Conselho Municipal de Cultura de
Campinas: Hermano Pini Filho pela Associação Centro Auxiliar de Pesquisas
Culturais; Terezinha Augusta Gouveia - Serviço Social do Comércio de Campinas;
Vicente de Paula Montero pela Associação Brasileira “Carlos Gomes” de Artistas
Líricos e Roberta Maria Vieira Mascarenhas Amaral pela Associação dos Artistas
Plásticos de Campinas e Claren Silva Xavier pela Associação dos Artistas Plásticos
de Campinas. O Presidente convocou os candidatos a fazerem uma rápida explanação
sobre seus currículos culturais: Roberta Maria Vieira Mascarenhas Amaral: trabalha
no Museu de Arte de Campinas e luta pela melhoria dos museus de arte. Claren Silva
Xavier: seu objetivo é “abrir as cabeças” com a arte voltada à Educação e a
integração. Faz parte da Associação dos Artistas Plásticos de Campinas é bailarina,
artista plástica. Terezinha Augusta Gouvêa: Faz parte do SESC como coordenadora
da ação cultural. Tem como objetivo colaborar e ampliar os parâmetros para novas
diretrizes da Cultura de Campinas; investir nas áreas da 3ª. Idade, saúde e ações para
colaborar com a comunidade de Campinas. Vicente de Paula Montero: É diretor da
ABAL e participou do Conselho Municipal da Cultura desde a sua fundação. E quer
colaborar com o Conselho. Hermano Pini Filho: É jornalista, há aproximadamente
cinqüenta anos, e trabalhou no jornal “Estado de São Paulo”, por oito anos, e
possui coluna de arte no “Correio Popular” de Campinas. O Presidente abriu o
processo eleitoral por aclamação. Feita a consulta à plenária, os cinco candidatos
foram aclamados suplentes do Conselho Municipal da Cultura de Campinas. A

palavra foi passada ao Vice-Presidente, Fernando Manuel Aleixo, que fez
considerações sobre a representação da comunidade no Conselho que deixa suas
convicções pessoais para representar esta comunidade. E que haverá cobranças
sobre a responsabilidade desta representação. O Presidente, novamente com a
palavra, destaca os novos rumos da Cultura de Campinas e o lema do Fórum: “Em
nome da Cultura e pelo fazer artístico” que nos leva a uma mudança da
sociedade, de vida e de educação para nossos filhos. O Presidente declarou encerrada
a reunião, dando por cumprida a Ordem-do-dia.

Campinas, 26 de novembro de 2005
MARIA INÊS TEIXEIRA PINTO SABA

Secretária
ATA APROVADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2006. SEM ALTERAÇÕES.
(07, 08, 09/03)

COMUNICADO SME Nº 15/2006
O Secretário Municipal de Educação no uso das atribuições do seu cargo,
COMUNICA que a classificação dos Funcionários de Apoio já se encontra
disponível para consulta no site http://smeprofissionais.ima.sp.gov.br. O
cronograma de remoção dos funcionários de apoio será divulgado assim que a
Administração Municipal se manifestar em relação ao Plano de Cargos.

Campinas, 07 de março de 2006
GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO

Secretário Municipal de Educação
(08, 09/03)

ORDEM DE SERVIÇO SME/FUMEC Nº 01/2006
O Secretário Municipal de Educação e Presidente da Fundação Municipal para
Educação Comunitária – FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo e,
CONSIDERANDO a implementação de políticas públicas para a dispensa de
profissionais da Educação para participação em cursos de curta duração, congressos,
encontros, seminários, simpósios, outros eventos na área da Educação;
CONSIDERANDO a Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
CONSIDERANDO a Lei Municipal 6.894, de 24 de dezembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal;
DETERMINA:

1. Poderão ser autorizadas dispensas, em período não superior a 05 (cinco)
dias consecutivos, sem prejuízo dos vencimentos, por ano, para Professores
e Especialistas da Educação, para participação em congressos, seminários, cursos
de curta duração, encontros, simpósios e outros eventos relacionados à Educação,
com parecer da chefia imediata para homologação.
2. A solicitação deverá ser feita em formulário próprio, em duas vias, protocolada
no local de trabalho, no prazo de no mínimo 15 dias de antecedência do evento
e limitada em uma participação por semestre do ano civil.
3. O interessado deverá explicitar no formulário próprio o valor pedagógico de
sua participação para a escola/local de trabalho.
4. Junto ao requerimento, o interessado deverá anexar folder ou outra publicação
sobre o evento.
5. Os requerimentos para apresentação de trabalhos, palestras ou comunicações
que vierem acompanhados de solicitação de ajuda de custo, deverão ser
encaminhados ao Departamento Pedagógico/Coordenadoria de Programas de
Educação de Jovens e Adultos - FUMEC com antecedência de no mínimo 60
dias, sendo que o deferimento dependerá da disponibilidade de recursos e da
relevância do tema para a formação continuada dos profissionais da educação.
6. O interessado deverá comprometer-se em socializar sua participação no
evento em reuniões pedagógicas, nos horários de TDC, em Grupos de Trabalho
e outros espaços para o enriquecimento da formação.
7. A Direção da Escola/Chefia Imediata deverá emitir parecer no requerimento,
explicitando a garantia do cumprimento dos dias letivos sem prejuízo para os
alunos, informando a forma de reposição.
8. A participação deverá ser comprovada mediante cópia do Certificado ou
Atestado de Freqüência emitida pela instituição organizadora e deverá ser
arquivada em prontuário.
9. Havendo coincidência de mais de um interessado no período de solicitação da dispensa,
no mesmo local de trabalho, a chefia imediata deverá organizar critérios para a autorização,
garantindo o funcionamento do local de trabalho e especificamente, na escola, o
cumprimento dos dias letivos, sem prejuízo para os alunos.
10. O Departamento Pedagógico/ Coordenadoria de Programas de Educação de
Jovens e Adultos - FUMEC se responsabilizará pelo recebimento da cópia do ofício
deferido, encaminhada pelo NAED e CGP para fins de registro da formação.
11. Os casos não previstos nesta Ordem de Serviço serão resolvidos pelo
Secretário Municipal de Educação.
12. Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Campinas, 08 de março de 2006
GRACILIANO DE OLIVEIRA NETO

Secretário Municipal de Educação e Presidente da FUMEC

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO

IMOBILIÁRIA
Protocolo: 2005/10/10386 - Interessado(a): Valeria Maria Moretti
Piccolloto - Código Cartográfico: 3423.21.13.0370.01005
COMUNICAMOS que fica o interessado notificado(a) a sanear processo em
referência, no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes
documentos: - Cópias simples do RG e CPF do requerente, nos termos da In-
DRI-SMF nº 001/2003. Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada
pelo(a) proprietário(a) do imóvel delegando plenos poderes de representação
perante a administração pública para a prática do ato, e cópia de RG do
outorgante, nos termos da In-DRI-SMF nº 001/2003; ou, cópia da certidão de
matrícula atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório de
registro a que jurisdicionado o imóvel; ou, o Contrato de Financiamento lavrado
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pela COHAB; ou, Escritura de Venda e Compra lavrada como instrumento
público, todos nos termos da OS-DRI-SMF nº 001/2004. Obs.: tal solicitação se
faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do requerente e os
dados constantes do cadastro imobiliário municipal. O atendimento da
notificação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento
e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo
arquivamento. A legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço
www.campinas.sp.gov.br ou obtida junto ao guichê 03, no Paço Municipal.
Protocolo: 2005/10/10387 - Interessado(a): Valeria Maria Moretti
Piccolloto - Código Cartográfico: 3423.21.13.0370.01129
COMUNICAMOS que fica o interessado notificado(a) a sanear processo em
referência, no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes
documentos: - Cópias simples do RG e CPF do requerente, nos termos da In-
DRI-SMF nº 001/2003. Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada
pelo(a) proprietário(a) do imóvel delegando plenos poderes de representação
perante a administração pública para a prática do ato, e cópia de RG do
outorgante, nos termos da In-DRI-SMF nº 001/2003; ou, cópia da certidão de
matrícula atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório de
registro a que jurisdicionado o imóvel; ou, o Contrato de Financiamento lavrado
pela COHAB; ou, Escritura de Venda e Compra lavrada como instrumento
público, todos nos termos da OS-DRI-SMF nº 001/2004. Obs.: tal solicitação se
faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do requerente e os
dados constantes do cadastro imobiliário municipal. O atendimento da
notificação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento
e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo
arquivamento. A legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço
www.campinas.sp.gov.br ou obtida junto ao guichê 03, no Paço Municipal.
Protocolo: 2005/10/14193 - Interessado(a): Condomínio Quinta das
Tipuanas - Código Cartográfico: 3424.33.84.0734.01001
COMUNICAMOS que fica o interessado notificado(a) a sanear processo em
referência, no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes
documentos: - Cópia da Ata de Assembleia de eleição do síndico atualizada para
o exercício de 2006; nos termos da IN 001/2003 e do Decreto Muncipal
15358/05. Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a divergência
entre os dados do requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário
municipal. Quadro de áreas nos termos do art. 21, § 1º, da Lei 11111/01,
regulamentado pelos arts. 33 e 34 do Decreto 15358/05, para fins de
desmembramento do lançamento em unidades autônomas. O atendimento da
notificação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento
e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo
arquivamento. A legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço
www.campinas.sp.gov.br ou obtida junto ao guichê 03, no Paço Municipal.
Protocolo: 2005/10/12492 - Interessado(a): Priscila Haddad João Mahfuz
- Código Cartográfico: 3421.44.48.0172.01002
COMUNICAMOS que fica o interessado notificado(a) a sanear processo em
referência, no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes
documentos: - Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada pelo(a)
proprietário(a) do imóvel delegando plenos poderes de representação perante
a administração pública para a prática do ato, e cópia de RG do outorgante, nos
termos da In-DRI-SMF nº 001/2003; ou, cópia da certidão de matrícula atualizada
e com todas as páginas (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório de
termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01. Quanto ao mérito, mantido o  registro
a que jurisdicionado o imóvel; ou, o Contrato de Financiamento lavrado pela
COHAB; ou, Escritura de Venda e Compra lavrada como instrumento público,
todos nos termos da OS-DRI-SMF nº 001/2004. Obs.: tal solicitação se faz
necessária tendo em vista a divergência entre os dados do requerente e os dados
constantes do cadastro imobiliário municipal. O atendimento da notificação,
no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise do
pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquivamento.
A legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço
www.campinas.sp.gov.br ou obtida junto ao guichê 03, no Paço Municipal.
Protocolo: 2005/10/09767 - Interessado(a): Constr. Nogueira Porto Ltda
- Código Cartográfico: 3423.21.84.0419.01001
COMUNICAMOS que fica o interessado notificado(a) a sanear processo em
referência, no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes
documentos: - Especificação de Condomínio com respectivo Quadro de Áreas,
nos termos do Decreto Municipal nº 15358/05. Cópias dos atos constitutivos,
compostos de contrato ou estatuto sociais e última alteração, registrados no
órgão competente; cópia simples do CNPJ; cópias simples do RG e CPF do
subscritor do requerimento, com poderes de representação da sociedade,
conforme indicado nos respectivos atos constitutivos, conforme contido na IN
001/2003. Cópia da certidão de matrícula atualizada, contendo a nova medida
do terreno, referente à anexação de lotes citada pelo requerente, nos termos do
art. 21 da Lei 11111/01, alterada pela 12445/05 e regulamentada no art. 38 do
Decreto 15358/05. O atendimento da notificação, no prazo determinado, é
condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja
inobservância determina o seu respectivo arquivamento. A legislação citada
poderá ser consultada pela internet, no endereço www.campinas.sp.gov.br ou
obtida junto ao guichê 03, no Paço Municipal.
Protocolo: 2005/10/13271 - Interessado(a): Fernanda Costa Coimbra
Diniz - Código Cartográfico: 4154.11.04.0454.01001
COMUNICAMOS que fica o interessado notificado(a) a sanear processo em
referência, no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes
documentos: - Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada pelo(a)
proprietário(a) do imóvel delegando plenos poderes de representação perante
a administração pública para a prática do ato, e cópia de RG do outorgante, nos
termos da In-DRI-SMF nº 001/2003; ou, cópia da certidão de matrícula atualizada
(emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório de registro a que
jurisdicionado o imóvel; ou, o Contrato de Financiamento lavrado pela COHAB;
ou, Escritura de Venda e Compra lavrada como instrumento público, todos nos
termos da OS-DRI-SMF nº 001/2004. Obs.: tal solicitação se faz necessária
tendo em vista a divergência entre os dados do requerente e os dados constantes
do cadastro imobiliário municipal. O atendimento da notificação, no prazo
determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido
formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquivamento. A
legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço
www.campinas.sp.gov.br ou obtida junto ao guichê 03, no Paço Municipal.
Protocolo: 2005/10/00235 - Interessado(a): Sergio Luiz Rodrigues -
Código Cartográfico: 3421.23.04.0284.01001

COMUNICAMOS que fica o interessado notificado(a) a sanear processo em
referência, no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes
documentos: - Cópias simples do RG e CPF do requerente, nos termos da In-
DRI-SMF nº 001/2003. Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada
pelo(a) proprietário(a) do imóvel delegando plenos poderes de representação
perante a administração pública para a prática do ato, e cópia de RG do
outorgante, nos termos da In-DRI-SMF nº 001/2003; ou, cópia da certidão de
matrícula atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório de
registro a que jurisdicionado o imóvel; ou, o Contrato de Financiamento lavrado
pela COHAB; ou, Escritura de Venda e Compra lavrada como instrumento
público, todos nos termos da OS-DRI-SMF nº 001/2004. Obs.: tal solicitação se
faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do requerente e os
dados constantes do cadastro imobiliário municipal. O atendimento da
notificação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento
e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo
arquivamento. A legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço
www.campinas.sp.gov.br ou obtida junto ao guichê 03, no Paço Municipal.
Protocolo: 2005/05/00255 - Interessado(a): Sonia M. Navarro Mendonça
- Código Cartográfico: 3422.43.33.0873.01001
COMUNICAMOS que fica o interessado notificado(a) a sanear processo em
referência, no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes
documentos: - Cópias simples do RG e CPF da requerente, nos termos da In-
DRI-SMF nº 001/2003. Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada
pelo(a) proprietário(a) do imóvel delegando plenos poderes de representação
perante a administração pública para a prática do ato, e cópia de RG do
outorgante, nos termos da In-DRI-SMF nº 001/2003; ou, cópia da certidão de
matrícula atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório de
registro a que jurisdicionado o imóvel; ou, o Contrato de Financiamento lavrado
pela COHAB; ou, Escritura de Venda e Compra lavrada como instrumento
público, todos nos termos da OS-DRI-SMF nº 001/2004. Obs.: tal solicitação se
faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do requerente e os
dados constantes do cadastro imobiliário municipal. O atendimento da
notificação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento
e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo
arquivamento. A legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço
www.campinas.sp.gov.br ou obtida junto ao guichê 03, no Paço Municipal.
Protocolo: 2005/10/06443 - Interessado(a): Geraldo Imacio de Souza -
Código Cartográfico: 3422.13.21.0130.01001
COMUNICAMOS que fica o interessado notificado(a) a sanear processo em
referência, no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes
documentos: - Cópias simples do RG e CPF do requerente, nos termos da In-
DRI-SMF nº 001/2003. O atendimento da notificação, no prazo determinado,
é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido formulado, cuja
inobservância determina o seu respectivo arquivamento. A legislação citada
poderá ser consultada pela internet, no endereço www.campinas.sp.gov.br ou
obtida junto ao guichê 03, no Paço Municipal.
Protocolo: 2005/10/13091 - Interessado(a): Murilo Gimenes Cançado
Lessa - Código Cartográfico: 3423.14.49.0001.01005
COMUNICAMOS que fica o interessado notificado(a) a sanear processo em
referência, no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes
documentos: - Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada pelo(a)
proprietário(a) do imóvel delegando plenos poderes de representação perante
a administração pública para a prática do ato, e cópia de RG do outorgante, nos
termos da In-DRI-SMF nº 001/2003; ou, cópia da certidão de matrícula atualizada
(emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório de registro a que
jurisdicionado o imóvel; ou, o Contrato de Financiamento lavrado pela COHAB;
ou, Escritura de Venda e Compra lavrada como instrumento público, todos nos
termos da OS-DRI-SMF nº 001/2004. Obs.: tal solicitação se faz necessária
tendo em vista a divergência entre os dados do requerente e os dados constantes
do cadastro imobiliário municipal. O atendimento da notificação, no prazo
determinado, é condição indispensável ao conhecimento e análise do pedido
formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo arquivamento. A
legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço
www.campinas.sp.gov.br ou obtida junto ao guichê 03, no Paço Municipal.
Protocolo: 2005/10/33143 - Interessado(a): Fernando Antonio Jacintho
de Campos - Código Cartográfico: 4311.62.31.0004.01001
COMUNICAMOS que fica o interessado notificado(a) a sanear processo em
referência, no prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes
documentos: - Cópias simples do RG e CPF do requerente, nos termos da In-
DRI-SMF nº 001/2003. Procuração (original ou cópia autenticada) outorgada
pelo(a) proprietário(a) do imóvel delegando plenos poderes de representação
perante a administração pública para a prática do ato, e cópia de RG do
outorgante, nos termos da In-DRI-SMF nº 001/2003; ou, cópia da certidão de
matrícula atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório de
registro a que jurisdicionado o imóvel; ou, o Contrato de Financiamento lavrado
pela COHAB; ou, Escritura de Venda e Compra lavrada como instrumento
público, todos nos termos da OS-DRI-SMF nº 001/2004. Obs.: tal solicitação se
faz necessária tendo em vista a divergência entre os dados do requerente e os
dados constantes do cadastro imobiliário municipal. O atendimento da
notificação, no prazo determinado, é condição indispensável ao conhecimento
e análise do pedido formulado, cuja inobservância determina o seu respectivo
arquivamento. A legislação citada poderá ser consultada pela internet, no endereço
www.campinas.sp.gov.br ou obtida junto ao guichê 03, no Paço Municipal.

MAURÍCIO MOTTA DELAMANO
Coordenador - CSFI/DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIARIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇAO

IMOBILIARIA
Protocolo-04/05/00968 - Interessao(A) JAYME SILVA PEREIRA
Fica o(a) interessado(a) notificado(a) a sanear o processo em
referencia,providenciando,no prazo de 10 dias, ajuntada dos seguintes documentos:
1- Matrícula atualizada do imovel. 2- Quadro de areas conforme Decreto 13358/05
Anexo II acompanhado da A.R.T. do responsavel tecnico. Obs. O atendimento da
notificaçao, no prazo determinado, é condiçao indispensavel ao conhecimento e
analise do pedido formulado, cuja inobservancia determina o lançamento pelas Leis
11111/01,12176/04,12445/05 e Instruçao Normativa 01/04.

MAURICIO MOTA DELAMANO
Coordenador-CSFI/DRI/SF
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DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo nº: 74866/2001
Interessado: Carlos Jacometti
C. Cart.: 043.077.800/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente, e demais elementos constantes
dos autos, fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código
Tributário Nacional, artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo
aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o
pedido de revisão do lançamento complementar do IPTU, exercício 2001,
com retroatividade ao exercício de 2000, tendo em vista que a área construída
foi corretamente lançada à época da constituição do crédito tributário, conforme
protocolo de aprovação de plantas 27714/81, e informações às folhas 19, de
que futuramente a área clandestina seria demolida, nos termos da Lei 9927/98,
com as alterações introduzidas pelas leis 10.400/99 e 10736/00, devendo os
mesmos serem mantidos. Determino a retificação do lançamento, a partir do
exercício de 2004, alterando-se o a área construída de 119,00m² para 105,02m²,
o tipo/padrão/subpadrão de A-3.0 para A-3.8, conforme vistoria realizada em
07/01/03 e parecer fiscal às folhas 30/31, observando a migração do tipo/
padrão/subpadrão para a categoria construtiva correspondente, no exercício de
2006, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos
da Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis 10400/99 e 10736/2000,
11.111/01, e Lei 12.445/05, consoante com o disposto no art. 145, III do
CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, dentro do presente
exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2004, cancelando-se
os respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98, alterada pelas leis 10.400/
99, 10.736/00, 11111/01 e 12.445/05, e especialmente do constante no artigo
23, § 2º da Lei 12.445/05. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários,
tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do
recurso oficial estabelecido pelo art. 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 1179/2002
Interessado: Denis Armelin/Luiz Antonio Brito Prado
C. Cart.: 055.023.708/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação dos setores competentes e demais elementos
constantes dos autos, fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173,
todos do Código Tributário Nacional, artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº
11.111/01, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01, indefiro o pedido de revisão do lançamento complementar do IPTU,
correspondente ao exercício de 2001 tendo em vista que o lançamento fora
corretamente constituído, utilizado o método de enquadramento indireto, nos
termos da Lei 9927/98, com as alterações introduzidas pelas leis 10.400/99 e
10736/00, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal.
Determino a retificação do lançamento, a partir do exercício de 2004, alterando-
se o tipo/padrão/subpadrão de A-3.0 para A-3.2, conforme vistoria realizada
em 24/04/03 e parecer fiscal às folhas 16/17, observando a migração do tipo/
padrão/subpadrão para a categoria construtiva correspondente, no exercício de
2006, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos
da Lei Municipal nº 9.927/98(alterada pelas leis 10400/99 e 10736/2000,
11.111/01, e Lei 12.445/05, consoante com o disposto no art. 145, III do
CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, dentro do presente
exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2004, cancelando-se
os respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98, alterada pelas leis 10.400/
99, 10.736/00, 11111/01 e 12.445/05, e especialmente do constante no artigo
23, § 2º da Lei 12.445/05. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários,
tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do
recurso oficial estabelecido pelo art. 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo: 9506/2002
Interessado: Ademir Tobias de Godoy
C.C: 042.126.392-02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria de fls. 53, parecer fiscal às
folhas 54, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código
Tributário Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01,
e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01, indefiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente
ao exercício de 2002, relativo ao imóvel codificado sob o nº 042.126.392-02, vez
que ficou constatado que o imóvel deverá ser classificado em tipo/padrão/subpadrão
superior ao constante no cadastro imobiliário, conforme apurado na vistoria realizada
em 29/01/2004, em consonância com as disposições da Lei 9.927/98 (e alterações)
e da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei nº 12.445/05). Indefiro o pedido de revisão de
lançamento da Taxa de Coleta e Remoção de lixo e da Taxa de Sinistro,
correspondente ao exercício de 2002, por encontrarem-se corretamente constituídos
em consonância com as disposições da Lei nº 9.927/98 (e alterações), da Lei nº
11.111/01 (alterada pela Lei nº 12.445/05) e Lei 6355/90 (alterada pelas Leis
9.575/97 e 9.951/98). Determino a retificação do lançamento em questão, a partir
do exercício de 2002, alterando-se o tipo/padrão/subpadrão D-2.6, conforme parecer
fiscal às fls. 26, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados,
observando a migração do tipo/padrão/subpadrão para a categoria construtiva
correspondente em 2006, nos termos da Lei nº 9.927/98 (e alterações) e da Lei
11.111/01 (alterada pela Lei nº 12.445/05), consoante com o disposto nos artigos
145, III, e 173 do CTN. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos
termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em
litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o
limite legal.
Protocolo nº: 11790/2002
Interessado: Luiz Antonio Brito Prado
C. Cart.: 055.023.708/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação dos setores competentes, e demais elementos
constantes dos autos, fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173,
todos do Código Tributário Nacional, artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº
11.111/01, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01, indefiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente
ao exercício de 2002, tendo em vista que o lançamento fora corretamente
constituído, utilizado o método de enquadramento indireto, nos termos da Lei
9927/98, com as alterações introduzidas pelas leis 10.400/99 e 10736/00,
devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal. Determino a

retificação do lançamento, a partir do exercício de 2004, alterando-se o tipo/
padrão/subpadrão de A-3.0 para A-3.2, conforme vistoria realizada em 24/04/
03 e parecer fiscal às folhas 12/13, observando a migração do tipo/padrão/
subpadrão para a categoria construtiva correspondente, no exercício de 2006,
mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98(alterada pelas leis 10400/99 e 10736/2000, 11.111/01,
e Lei 12.445/05, consoante com o disposto no art. 145, III do CTN. Reemitam-
se os lançamentos dos tributos incidentes, dentro do presente exercício fiscal,
com cobrança retroativa ao exercício de 2004, cancelando-se os respectivos
débitos, nos termos da Lei 9.927/98, alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/00,
11111/01 e 12.445/05, e especialmente do constante no artigo 23, § 2º da Lei
12.445/05. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, tendo em vista
que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial
estabelecido pelo art. 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 13762/2002
Interessado: Anderson da Cunha Claro
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.131.512-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Revisão de Lançamento
do IPTU, correspondente ao exercício de 2002, relativo ao imóvel codificado sob
o n.º 042.131.512-02, por estar corretamente constituído em consonância com as
disposições da Lei 9.927/98 (e alterações) e Lei 11.111/01 (alterada pela Lei
12.445/05), conforme constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em 15/
07/2003. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63
a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da
decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 13900/2002, anexo 03/10/3800
Interessado: Aparecido Salim
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.041.423-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria às fls. 22/23, e
fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário
Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e
atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente
ao exercício de 2002, relativo ao imóvel codificado sob o nº 042.041.423-02,
alterando-se área construída para 81,00m², conforme vistoria realizada no
local em 04/06/2003, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados.
Determino, a partir do exercício de 2002, a retificação do lançamento em
questão, alterando-se o tipo/padrão/subpadrão para A-2.3, conforme parecer
fiscal às fls. 25, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos
termos da Lei 9.927/98 (e alterações posteriores), consoante com o disposto
no artigo 145, III, do CTN. Determino sejam os lançamentos do IPTU,
exercícios de 2003 a 2006, retificados com os mesmos dados da decisão ora
proferida, observando a migração do tipo/padrão/subpadrão para a categoria
construtiva correspondente em 2006, nos termos da Lei nº 12.445/2005,
consoante com o disposto no artigo 145, III do CTN. Reemitam-se os
lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro do
presente exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2002,
cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações
posteriores, bem como, e especialmente do constante no artigo 23, § 2º da Lei
11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05). Deixo de recorrer à Junta de Recursos
tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que
a importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública
Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 14163/2002
Interessado: Jesus Benedito Faustino
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.102.512-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria às fls. 08/09, e
fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário
Nacional, e também nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e
atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº
11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente
ao exercício de 2002, relativo ao imóvel codificado sob o nº 042.102.512-02,
alterando-se o tipo/padrão/subpadrão para A-3.3, conforme vistoria realizada
no local em 30/09/2003, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores
inalterados. Determino sejam os lançamentos do IPTU, exercícios de 2003 a
2006, retificados com os mesmos dados da decisão ora proferida, observando a
migração do tipo/padrão/subpadrão para a categoria construtiva correspondente
em 2006, nos termos da Lei nº 12.445/2005, consoante com o disposto no
artigo 145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes,
nos moldes da presente decisão, dentro do presente exercício fiscal, com cobrança
retroativa ao exercício de 2002, cancelando-se os respectivos débitos, nos
termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem como, e especialmente
do constante no artigo 23, § 2º da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05).
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65
da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da
decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 15864/2002
Interessado: Iara Panoff Lanaro
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.:055.070.187-03
Em face do exposto, com fulcro na vistoria realizada em 28/08/2003 e demais
elementos acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c
artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, nos artigos 20 a 24 da Lei
Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57
a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento
do IPTU, correspondente ao exercício de 2002, relativo ao imóvel codificado
sob o nº 055.070.187-03, transformando-se de Territorial para predial com
área construída de 268,68m², tipo/padrão/subpadrão A-4.0 e ano base de
depreciação 2001, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados.
Determino, sejam os lançamentos do IPTU, exercícios de 2003 a 2006,
retificados com os mesmos dados da decisão ora proferida, observando a migração
do tipo/padrão/subpadrão para a categoria construtiva correspondente em 2006,
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nos termos da Lei nº 12.445/2005, consoante com o disposto no artigo 145, III
do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da
presente decisão, dentro do presente exercício fiscal, com cobrança retroativa
ao exercício de 2002, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei
9.927/98 e alterações posteriores, bem como, e especialmente do constante no
artigo 23, § 2º da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05). Deixo de
recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei
11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão
contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 17627/2002
Interessado: Ronaldo B. dos Santos
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.122.439-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, notadamente a vistoria às fls. 10, e fundamentado
nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, e
também nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos
preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01,
defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente ao exercício
de 2002, relativo ao imóvel codificado sob o nº 042.122.439-02, alterando-se
o tipo/padrão/subpadrão para B-1.7, conforme vistoria realizada no local em
19/09/2003, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados.
Determino sejam os lançamentos do IPTU, exercícios de 2003 a 2006, retificados
com os mesmos dados da decisão ora proferida, observando a migração do tipo/
padrão/subpadrão para a categoria construtiva correspondente em 2006, nos
termos da Lei nº 12.445/2005, consoante com o disposto no artigo 145, III do
CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da
presente decisão, dentro do presente exercício fiscal, com cobrança retroativa
ao exercício de 2002, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei
9.927/98 e alterações posteriores, bem como, e especialmente do constante no
artigo 23, § 2º da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05). Deixo de
recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei
11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão
contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 37862/2002
Interessado: Carlos Eduardo Bassan
C. Cart.: 071.105.400/02
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente, e demais elementos constantes
dos autos, fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código
Tributário Nacional, artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo
aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o
pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente aos exercícios de
2000 e 2001, lançados retroativamente com o exercício de 2002, tendo em
vista que os mesmos foram corretamente constituídos, utilizado o método de
enquadramento indireto para apuração do tipo/padrão de construção, nos termos
da Lei 9927/98, com as alterações introduzidas pelas leis 10.400/99 e 10736/
00, devendo os lançamentos serem mantidos. Determino a retificação do
lançamento, a partir do exercício de 2004, alterando-se o tipo/padrão/subpadrão
de A-3.0 para A-3.3, conforme vistoria realizada em 16/04/03 e parecer fiscal
às folhas 14/15, observando a migração do tipo/padrão/subpadrão para a
categoria construtiva correspondente no exercício de 2006, mantendo-se os
demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da Lei Municipal nº
9.927/98(alterada pelas leis 10400/99 e 10736/2000, 11.111/01, e Lei 12.445/
05, consoante com o disposto no art. 145, III do CTN. Reemitam-se os
lançamentos dos tributos incidentes, dentro do presente exercício fiscal, com
cobrança retroativa ao exercício de 2004, cancelando-se os respectivos débitos,
nos termos da Lei 9.927/98, alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/00, 11111/
01 e 12.445/05, e especialmente do constante no artigo 23, § 2º da Lei 12.445/
05. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, tendo em vista que a
presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial
estabelecido pelo art. 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 38374/2002, anexos 03/10/00593 e 03/10/9031
Interessado: Dozaíra Biazotto Pércio
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.084.349-03
Em face do exposto, com fulcro na vistoria realizada em 11/06/2003 e demais
elementos acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c
artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, nos artigos 20 a 24 da Lei
Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57
a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento
do IPTU, correspondente ao exercício de 2002, relativo ao imóvel codificado
sob o nº 055.084.349-03, transformando-se de Territorial para predial com
área construída de 120,05m², tipo/padrão/subpadrão A-2.0 e ano base de
depreciação 2001, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados.
Determino, sejam os lançamentos do IPTU, exercícios de 2003 a 2006,
retificados com os mesmos dados da decisão ora proferida, observando a migração
do tipo/padrão/subpadrão para a categoria construtiva correspondente em 2006,
nos termos da Lei nº 12.445/2005, consoante com o disposto no artigo 145, III
do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da
presente decisão, dentro do presente exercício fiscal, com cobrança retroativa
ao exercício de 2002, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei
9.927/98 e alterações posteriores, bem como, e especialmente do constante no
artigo 23, § 2º da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05). Deixo de
recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei
11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão
contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 02/10/10324
Interessado: Angelo Artur Martinez
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 003.135.000-02
Em face do exposto, na manifestação do setor competente às fls. 05 e demais
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de
Revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2002, relativo ao
imóvel codificado sob n° 003.135.000-02, por encontrar-se intempestivo, nos
lançamento, por estar corretamente constituído em consonância com as disposições
da Lei 9.927/98 (e alterações) e Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05),
conforme constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em 29/07/2003.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da
Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão
contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 02/201/0073
Interessado: José Carlos do Vale
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.:055.048.461-03
Em face do exposto, com fulcro na vistoria realizada em 17/02/2003 e demais
elementos acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c
artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, nos artigos 20 a 24 da Lei
Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57
a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento
do IPTU, correspondente ao exercício de 2002, relativo ao imóvel codificado
sob o nº 055.048.461-03, transformando-se de Territorial para predial com
área construída de 146,96m², tipo/padrão/subpadrão A-2.5 e ano base de
depreciação 2001, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados.
Determino, sejam os lançamentos do IPTU, exercícios de 2003 a 2006,
retificados com os mesmos dados da decisão ora proferida, observando a migração
do tipo/padrão/subpadrão para a categoria construtiva correspondente em 2006,
nos termos da Lei nº 12.445/2005, consoante com o disposto no artigo 145, III
do CTN. Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da
presente decisão, dentro do presente exercício fiscal, com cobrança retroativa
ao exercício de 2002, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei
9.927/98 e alterações posteriores, bem como, e especialmente do constante no
artigo 23, § 2º da Lei 11.111/01 (alterada pela Lei 12.445/05). Deixo de
recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei
11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da decisão
contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 201-0311/2002
Interessado: Perci Reinaldo
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.040.704/03
Em face do exposto, com fulcro na vistoria efetuada às folhas 13 e demais elementos
acostados aos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos
do Código Tributário Nacional, nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01,
e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01,
defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU, exercício 2002, transformando-
se de Territorial para predial com área construída de 69,66m², tipo/padrão/subpadrão
A-2.3 e ano base de depreciação 2001, conforme vistoria em 25/02/2003, mantendo-
se os demais dados de áreas e fatores inalterados. Determino sejam os lançamentos
do IPTU dos exercícios de 2003 a 2006 retificados, com os mesmos dados da
decisão ora proferida, observando a migração do tipo/padrão/subpadrão para a
categoria construtiva correspondente em 2006, nos termos da Lei 12.445/05,
consoante com o disposto no artigo 145, III do CTN. Reemitam-se os lançamentos
dos tributos incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro do presente exercício
fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2002, cancelando-se os respectivos
débitos, nos termos da Lei 9.927/98, alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/00,
11111/01 e 12.445/05, e especialmente do constante no artigo 23, § 2º da Lei
12.445/05. Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo
63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da
decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 201-0334/2002
Interessado: Aurora Almeida da Cruz Santos
C. Cart.: 055.005.244/03
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base nos documentos constantes dos autos, fundamentado nos artigos 145 e
149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, artigos 20 a 24 da Lei
Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do
IPTU, correspondente ao exercício de 2002, por falta de qualificação e legitimidade
da requerente, pois a mesma não apresentou documentos de sua identificação e os
documentos anexos não comprovam a propriedade do imóvel, nos termos do
artigo 70, I, II, da Lei 11109/2001 e artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.
Determino a retificação do lançamento, a partir do exercício de 2004,
transformando-se de territorial para predial com área construída de 115,16m²,
tipo/padrão/subpadrão A-2.0 e ano base de depreciação 2003, conforme vistoria
realizada em 30/04/03 e parecer fiscal às folhas 11/12, observando a migração do
tipo/padrão/subpadrão para a categoria construtiva correspondente no exercício de
2006, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados, nos termos da
Lei Municipal nº 9.927/98, alterada pelas leis 10400/99, 10736/2000, 11.111/01,
e 12.445/05, consoante com o disposto no artigo 145, III do CTN. Reemitam-se
os lançamentos dos tributos incidentes, dentro do presente exercício fiscal, com
cobrança retroativa ao exercício de 2004, cancelando-se os respectivos débitos,
nos termos da Lei 9.927/98, alterada pelas leis 10.400/99, 10.736/00, 11111/01 e
12.445/05, e especialmente do constante no artigo 23, § 2º da Lei 12.445/05.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, tendo em vista que a presente
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo
artigo 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 201-1693/2002
Interessado: Geraldo Moreira
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.760.000/03
Em face do exposto, com base nos documentos acostados aos autos, e
fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo 173, todos do Código Tributário
Nacional, nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos
preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01,
defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU referente ao exercício de
2002, procedendo-se às alterações cadastrais dos dados já julgados em primeira
instância, conforme decisão proferida nos autos do processo nº 80-002299/00
anexos 8001385/01, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98(e alterações).
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65
da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto da
decisão contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 204-0068/2002
Interessado: Glauco Borini
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 042.020.776/02
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais
elementos constantes dos autos, e fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c
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artigo 173, todos do Código Tributário Nacional, nos artigos 20 a 24 da Lei
Municipal nº 11.111/01, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do
IPTU/2002, alterando-se a área construída para 242,74m² o tipo/padrão/
subpadrão para A-3.3 e ano base de depreciação para 1978, conforme vistoria
realizada em 23/04/2003 e parecer fiscal às folhas 12/13, mantendo-se os
demais dados de áreas e fatores inalterados. Determino sejam os lançamentos
dos exercícios de 2003 a 2006 retificados, com os mesmos dados da decisão ora
proferida, observando a migração do tipo/padrão/subpadrão para a categoria
construtiva correspondente no exercício de 2006, nos termos da Lei 12.445/
05, consoante com o disposto no artigo 145, III do CTN. Reemitam-se os
lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro do
presente exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2002,
cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98, alterada
pelas leis 10.400/99, 10.736/00, 11111/01 e 12.445/05, e especialmente do
constante no artigo 23, § 2º da Lei 12.445/05. Deixo de recorrer à Junta de
Recursos tributários, nos termos do artigo 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em
vista que a importância em litígio, objeto da decisão contrária à Fazenda Pública
Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo nº: 10-00567/2003
Interessado: Gilberto Daniel Hobeika
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.073.730/02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, fundamentado nos artigos 145 e 149, c/c artigo
173, todos do Código Tributário Nacional, e também nos artigos 28 e 33 da Lei
Municipal nº 5.626/85(CTM), nos artigos 20 a 24 da Lei Municipal nº 11.111/
01, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal
nº 11.109/01, Indefiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU/2002,
com cobrança retroativa ao exercício de 2001, visto que o valores e demais
dados de áreas e cálculos encontram-se corretos, conforme vistoria realizada
em 20/06/2001, através do processo nº 6183/2001, o qual alterou o tipo/
padrão/subpadrão de C-1.0 para F-2.0, devendo o lançamento ser mantido no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei 9927/98, e alterações posteriores.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, tendo em vista que a presente
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo
artigo 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 03/10/61781
Interessado: Argemiro Motta
Assunto: Restituição/Compensação
C.C.: 055.007.723-03
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais
elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da
Lei Municipal nº 11.109/01, reconheço o direito à restituição da importância
de 557,8317 UFIC, decorrente do recolhimento indevido efetuado a título de
IPTU, exercícios de 1996 a 2000, relativo ao imóvel codificado sob o nº
055.007.723-03, nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11.109/01, remetendo os
autos ao DCCA para providências quanto a repetição do indébito tributário,
observadas as disposições do artigo 48 e 49 da Lei 11.109/01, devendo o (a)
interessado aguardar comunicado das providências a serem tomadas.
Protocolo nº: 05/10/08222
Interessado: Guilherme Basso
Assunto: Restituição/Compensação
C.C.: 047.324.100-02
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais
elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a 59 da
Lei Municipal nº 11.109/01, reconheço o direito à restituição da importância
de 77,3250 UFIC, decorrente do recolhimento efetuado indevidamente a título de
IPTU 2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº 047.324.100-02, nos termos
dos artigos 45 e 46 da Lei 11109/01, remetendo os autos ao DCCA para providências
quanto a repetição do indébito tributário, observadas as disposições do artigo
48 e 49 da Lei 11.109/01, devendo o (a) interessado aguardar comunicado das
providências a serem tomadas.
Protocolo nº: 05/10/19196
Interessado: Francisco Hirata
Assunto: Restituição/Compensação
C.C.: 042.029.082-02
Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente e demais
elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 57 a
59 da Lei Municipal nº 11.109/01, reconheço o direito à restituição da
importância de 113,2434 UFIC, decorrente do recolhimento efetuado a título
de IPTU/Taxas 2005, não deduzido integralmente na reemissão do lançamento
em 09/2005, relativo ao imóvel codificado sob o nº 042.029.082-02, nos
termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11109/01, remetendo os autos ao DCCA para
providências quanto a repetição do indébito tributário, observadas as
disposições do artigo 48 e 49 da Lei 11.109/01, devendo o (a) interessado
aguardar comunicado das providências a serem tomadas.
Protocolo nº: 05/10/19353
Interessado: Abílio Capovilla
Assunto: Restituição - IPTU
C.C.: 000.068.500-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais
elementos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos
artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de
Restituição do IPTU/Taxas 2005, relativo ao imóvel codificado sob o nº
000.068.500-02, por não constar em nossos cadastros que o valor do
lançamento foi recolhido a maior ou em duplicidade, nos termos dos artigos 45
a 48 da Lei 11.109/01, e nos artigos 165 a 168 da Lei Federal 5.172/66 (CTN).
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, tendo em vista que a presente
decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo
artigo 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo: 05/10/52857
Interessado: José Piccolotto
Assunto: Incidência do ITBI
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, atesto a incidência do ITBI sobre a
Rescisão de Constato Particular de Compromisso de Venda e compra de fração
ideal do imóvel codificado sob nº 042.294.766 matriculado no 2º CRI sob nº
104020, datado de 30/07/05, por se enquadrar na hipótese de incidência
disciplinada pela Lei 11.106/01, devendo ser constituído o crédito tributário

devido. Atesto a incidência do ITBI em face da lavratura do instrumento de
Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal de Terreno e Contrato de
Construção do Residencial Canadá -edifício Winnipeg, datado de 26/08/1991,
devendo ser constituído o crédito tributário devido nos termos da Lei 6.359/90
e Art. 173, I, da Lei 5172/66-CTN.
Protocolo: 06/10/00415
Interessado: Mário Richa de Sá Barreto e Ingrid Menz
Assunto: Não Incidência do ITBI
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59, combinados com o artigo 3º, da Lei
11.109/01 e consubstanciado nos termos da Lei Municipal nº 11.106/01, atesto
a não incidência do ITBI sobre a divisão do patrimônio comum para extinção
do condomínio existente sobre os imóveis designados por lote 21 com 686,29m²
e lote 21-A, com 686,29m², da quadra “D”, do loteamento Residencial Barão
do Café, nos termos da minuta da escritura juntada às fls. 03 e 04, posto não
estar configurado excesso de meação ou quinhão na divisão do patrimônio
comum, nos termos do Art. 2º, V, da Lei 12.391/05.
Protocolo nº: 06/10/06374
Interessado: CM Informática Ltda.
Assunto: Não incidência do ITBI
Atendendo as determinações dos artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, reconheço a
não-incidência do ITBI sobre a transmissão do imóvel codificado sob nº
002.734.000/02 e registrado no 1º CRI sob nº 66977, incorporado ao patrimônio
de pessoa jurídica em realização de capital, sob condição resolutória de que nos
dois anos anteriores e nos anos subseqüentes à aquisição não tenha referida empresa
como atividade preponderante a compra, venda ou locação de bens imóveis ou
direitos relativos à sua aquisição, ou arrendamento mercantil, de conformidade
com as disposições do artigo 156, § 2º, I, da CF/1988 e artigos 37, § 1º, 116, II e
117, II, da Lei 5.172/66 – CTN e Lei 11.106/01 e alterações. Deixo de recorrer à
Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra
na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11.109/01;
Protocolo: 06/10/08628
Interessado: Antônio Augusto Fuser
Diante do exposto e em atendimento às disposições dos artigos 57 a 59 da Lei
11.109/01, indefiro o presente pedido, tendo em conta que a interessada não
apresenta nenhuma causa que justifique o desarquivamento do processo
protocolizado sob nº 02/20100449, uma vez que o mesmo fora devidamente
decidido, conforme publicação no DOM de 13/04/05 e após concluído fora
regularmente encerrado e encaminhado ao Arquivo Municipal em 19/09/05.
Protocolo: 02/48359
Interessado: Alcides Baqueiro
Código do imóvel – 03-055.014.664
Assunto: Cancelamento de Lançamento de débitos do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos
artigos 57 a 59 da Lei 11.109/01, deixo de conhecer do pedido de cancelamento
do lançamento do IPTU para os exercícios de 1998 a 2002, por não atender
aos requisitos de admissibilidade determinados pela Lei 5.626/85 e 11.109/01,
vez que não se comprovou a qualificação do requerente; determino  o
cancelamento dos lançamentos de IPTU, bem como dos respectivos débitos,
concernentes ao código nº 03-055.014.664, por terem sido indevidamente
constituídos, posto que o referido imóvel está localizado fora da zona urbana
do Município, nos termos do artigo 32 do CTN e artigo 2º da Lei 11.111/01,
alterada pela Lei 12.445/05. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários,
tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do
recurso oficial estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 10-29566/2004 e anexo (05/10/27642)
Interessado: Centro Promocional Tia Ileide-CPTI
C.C.: 052.146.000-03, 052.147.000-03, 052.148.000-03 e 052.149.000-02
Assunto: Imunidade Tributária do IPTU
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos
autos e atendendo aos preceitos dos artigos 50, 57 a 57 da Lei Municipal nº 11.109/
01, defiro o pedido de Reconhecimento Administrativo da Imunidade Tributária do
IPTU, a partir do exercício de 2002, relativo aos imóveis de códigos nº 052.146.000-
03, 052.147.000-03, 052.148.000-03 e 052.149.000-02, tendo em vista que a
entidade atendeu aos requisitos do artigo 150, VI, “c” e § 4º da Constituição Federal,
combinados com o artigo 14, incisos I a III da Lei 5.172/66-CTN. Reemitam-se os
lançamentos dos tributos incidentes (taxas imobiliárias), nos moldes da presente
decisão, dentro do presente exercício fiscal, cancelando-se os respectivos débitos,
nos termos da Lei Municipal nº 6.355/90 e alterações posteriores, bem como e,
especialmente, do constante no artigo 23, § 2º, da Lei Municipal nº 11.111/01 com
alterações promovidas pela Lei nº 12.445/05.

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor – DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO

FISCAL E ADMINISTRAÇÃO
Protocolo: 10/04135/02
Interessado: E.O Beltrame & Cia Ltda
Assunto: Aproveitamento de valores
Processo arquivado devido a falta de atendimento da notificação da CSFM –
DRM – SMF no prazo consignado, sem justificativa ou contestação formalizada.
Protocolo: 10/01631/03
Interessado: Rose Rossetto Cabeleireiros S/C Ltda ME
Assunto: Aproveitamento de valores
Pelo que consta do processo, DEIXO DE CONHECER do pedido de
aproveitamento de valores do ISSQN apurado pelo regime de estimativa, para
o período de janeiro a dezembro de 2002, por falta de legitimidade do requerente,
nos termos do artigo 70, II da Lei Municipal nº 11.109/01 combinado com o
artigo 52 do Decreto Municipal nº 15.356/05.
Protocolo: 10/01764/03
Interessado: Campneus Líder de Pneumáticos Ltda
Assunto: Aproveitamento de valores
Processo arquivado devido a falta de atendimento de parte da notificação da CSFM –
DRM – SMF no prazo consignado, sem justificativa ou contestação formalizada.
Protocolo: 10/04882/03
Interessado: Mainserv Comercial Ltda - ME
Assunto: Aproveitamento de valores
Pelo que consta do processo, INDEFIRO o pedido de aproveitamento de valores
do ISSQN apurado pelo regime de estimativa, para o período de janeiro a agosto
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de 2002, por falta de recolhimento da parcela do mês de agosto de 2002, nos
termos do artigo 21, I do Decreto Municipal nº 13.893/02.
Protocolo: 10/05136/03
Interessado: Nelson Donizetti Coralli
Assunto: Aproveitamento de valores
Pelo que consta do processo, DEIXO DE CONHECER  do pedido de
aproveitamento de valores do ISSQN apurado pelo regime de estimativa, para
o período de janeiro a dezembro de 2002, por falta de legitimidade do requerente,
nos termos do artigo 70, II da Lei Municipal nº 11.109/01 combinado com o
artigo 52 do Decreto Municipal nº 15.356/05.
Protocolo: 10/05655/04 anexado ao 10/05136/03
Interessado: Nelson Donizetti Coralli
Assunto: Aproveitamento de valores
Protocolo: 10/06173/04
Pelo que consta do processo, INDEFIRO o pedido de aproveitamento de valores
do ISSQN apurado pelo regime de estimativa, para o período de janeiro a
dezembro de 2003, devido a inconsistência de informações apresentadas pelo
contribuinte, nos termos do artigo 52 do Decreto Municipal nº 15.356/05.
Protocolo: 10/06173/04
Interessado: Valmir Saturnino da Silva
Assunto: Aproveitamento de valores
Pelo que consta do processo, DEIXO DE CONHECER  do pedido de
aproveitamento de valores do ISSQN apurado pelo regime de estimativa, para
o período de janeiro a dezembro de 2003, pelo fato do requerimento não ter
sido instruído com os documentos especificados nos artigos 2º e 3º da Instrução
Normativa nº 001/04 - DRM, nos termos da Instrução Normativa nº001/05
combinado com o artigo 4º da Instrução Normativa 001/04 - DRM.

JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO
Coordenador - CSPFA/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo
41 do Decreto nº 15.356/05 de 26 de dezembro de 2005, para notificar o
CONTRIBUINTE H. YAMAMOTO & CIA LTDA, inscrito no CCM nº 1.498-
2, que foi desenquadrado do regime de estimativa do ISSQN, no período de
março a dezembro de 2005, nos termos do artigo 51, II do Decreto nº 15.356/
05 de 26 de dezembro de 2005.

Campinas, 07 de março de 2006
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador - CSPFA/SF

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais, expede o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo
41 do Decreto nº 15.356/05 de 26 de dezembro de 2005, para notificar o
CONTRIBUINTE ALUÍSIO MACHADO DOS SANTOS ME, inscrito no
CCM nº 36.447-9, que foi desenquadrado do regime de estimativa do ISSQN,
nos períodos de Janeiro a dezembro de 2002, janeiro a dezembro de 2003,
janeiro a dezembro de 2004 e janeiro a dezembro de 2005, nos termos do artigo
51, II do Decreto nº 15.356/05 de 26 de dezembro de 2005.

Campinas, 06 de março de 2006
JOSÉ ALEXANDRE DA GRAÇA BENTO

Coordenador - CSPFA/SF

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2006 – DRM/SMF, DE 08
DE MARÇO DE 2006

Dispõe sobre os casos de suspensão das inscrições mobiliárias dos
contribuintes e substitutos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza - ISSQN e da Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS – DRM/
SMF, no uso de suas atribuições legais, particularmente as que lhe confere o disposto
na Lei nº 10.248, de 15 de setembro de 1999, no art. 66 da Lei nº 12.392, de 20 de
outubro de 2005, e no art. 129 do Decreto nº 15.356, de 26 de dezembro de 2005,
e CONSIDERANDO a necessidade de normatizar os casos de suspensão das inscrições
dos contribuintes inscritos no cadastro mobiliário nos termos dos arts. 66, 67 e 69
do Decreto nº 15.356, de 20 de outubro de 2005;
EXPEDE a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1º. Mediante ato da Coordenadoria Setorial do Cadastro Mobiliário, por seus
Auditores Fiscais Tributários a inscrição mobiliária poderá ser suspensa, quando:
I - os dados cadastrais obrigatórios constantes no Documento de Informação
Cadastral - DIC estejam desatualizados ou incorretos;
II - o contribuinte ou responsável não for localizado no endereço constante no
Documento de Informação Cadastral - DIC;
III - o contribuinte ou responsável, após notificado, deixar de exibir livros,
declarações ou outros documentos solicitados pela Administração Tributária;
IV - o contribuinte ou responsável embaraçar por qualquer modo a ação fiscal.

Art. 2º. A suspensão deverá ser formalizada por meio Documento de Informação
Cadastral - DIC, no qual deverá constar a motivação e a fundamentação legal do
ato que originou a suspensão.

Art. 3º. Suspensa a inscrição mobiliária, a Coordenadoria Setorial do Cadastro
Mobiliário promoverá, por seus Auditores Fiscais Tributários, a publicação de
edital no Diário Oficial do Município de Campinas.

Art. 4º. A suspensão cessa com:
I - para os casos previstos nos inciso I e II do artigo 1º, com a atualização cadastral
mediante a apresentação de novo Documento de Informação Cadastral – DIC;
II - para os casos previstos nos inciso III e IV do artigo 1º, com o atendimento
pleno das exigências feitas pela Administração Tributária, atestada por Auditor
Fiscal Tributário, lotado no Departamento de Receitas Mobiliárias.

Art. 5º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Fica revogada a Instrução Normativa nº 03/1996 – DRM/SF, de 22 de
novembro de 1996.

Campinas, 08 de março de 2006
ANTÔNIO CARLOS NÓBREGA TORTELLO

Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS -
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Responsáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISSQN incidente sobre serviços de construção civil
O COORDENADOR SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA, no uso de
suas atribuições legais, expede o presente edital NOTIFICANDO os responsáveis
abaixo relacionados do lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISSQN, incidente sobre serviços de construção civil e congêneres, previstos nos
art. 1º, parágrafo único, itens 32 a 34; art. 2º; art. 11, inciso I; arts. 24 a 29; art. 30,
inciso I; art. 31, inciso II, e art. 84, todos da Lei nº 8.230/94; no Decreto nº 11.442/
94; nos art. 2º, parágrafo único, itens 32 a 34; art. 3º; art. 10, inciso I; arts. 20 a 24;
art. 25, inciso I; art. 27, parágrafo 1º, e art. 67, todos da Lei nº 11.110/01; nos art.
2º, item 7, subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista de serviços; art. 8º; art. 14 , incisos
II e XV; arts. 21 a 24; art. 25, inciso IV, e art. 27, parágrafo 1º, todos da Lei nº
11.829/03; artigo 1º da Lei 12.211 de 30/12/04; art. 10º; no Decreto nº 14.590/04.
Considera-se regularmente notificado o sujeito passivo com a publicação deste
Edital, nos termos da segunda parte do inciso I do artigo 28 da Lei nº 11.109/01, que
poderá apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias a contar na forma do
caput do art. 37, combinado com o inciso III do art. 23, ambos da referida Lei.
Expirado o prazo sem pagamento ou impugnação, os valores contidos nos
lançamentos serão acrescidos dos encargos moratórios , nos termos da Lei nº
11.829/03, e inscritos em Dívida Ativa, nos termos da Lei nº 11.109/01. O pagamento
parcelado somente poderá ser efetuado após a data do vencimento, nos termos da
Lei nº 11.438/02. Informa que as guias de recolhimento do ISSQN de que trata o
presente lançamento tributário poderão ser obtidas no atendimento ao contribuinte
situado no Paço Municipal – térreo – “Porta Aberta”, ou no Posto Avançado do
Shopping Dom Pedro ou do Horto Shopping no Terminal Ouro Verde. Informa que
deverão ser desconsiderados os dados nelas contidos, indicados nos campos “Cód.
Cartográfico” e “Inscrição Anterior”.
NOTIFIC. PROT.APROV. RESPONSAVEL VALOR TOTAL DO LANÇ. EM R$
220.006.362 47087/00 WILSON ARY PINTO 3.546,35
220.006.363 63094/99 JOSE CELSO DA SILVA 16.055,20
220.006.364 47087/00 WILSON ARY PINTO 292,12
220.006.365 34607/66 ALMEIDA E BARRETO ENGENHARIA LTDA 25.457,75
220.006.366 37746/00 EDSON HONORATO PIEDADE SIQUEIRA 843,49
220.006.367 12718/02 CARLOS EDUARDO RODRIGUES TEIXEIRA 4.477,36
220.006.368 10/01625/03 PLINIO SOARES JUNIOR 7.282,01
220.006.369 09237/00 ANDRÉ MARQUES 7.897,05
220.006.370 09604/01 JOSE BROTO SOBRINHO 1.326,24
220.006.371 05584/99 IGREJA DO NAZARENO DIST. SUDESTE PAULISTA 11.643,51
220.006.372 02473/01 ROBERTO CARLOS MURAYAMA 4.278,83
220.006.373 02473/01 ROBERTO CARLOS MURAYAMA 1.733,96
220.006.374 64574/98 WALTER ERNESTO RUCK 3.920,49
220.006.375 64574/98 WALTER ERNESTO RUCK 331,62
220.006.376 75147/97 CEDROS EMPR.IMOB.E PART. LTDA 106.417,78

HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS
Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS -
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Fica sem efeito a publicação no DOM de 08/02/2006 que anulou o lançamento
da Notificação nº 220.002.457, mantendo-se todos os elementos do lançamento,
publicado no DOM de 15/02/2005, em nome de Ailton Fortunato Luchi,
alterando o número da Notificação que fica alterada da seguinte forma:
ONDE CONSTA “....220.002.457”,
LEIA-SE “....220.004.457 em nome de Renato Marcondes Machado no valor
de R$ 5.779,21.”

HÉLIO PATRÍCIO DOS SANTOS
Coordenador

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIARIOS -
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Dos Responsaveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISSQN - Incidente sobre serviços de construção civil
O COORDENADOR SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA, no uso de
suas atribuições legais, expede o presente edital NOTIFICANDO o(s) abaixo
relacionado(s), na condição de responsável(is) tributário(s), do lançamento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre serviços de
construção civil e congêneres, previstos nos arts. 2° e 14 e nos subitens 7.02, 7.04
e 7.05 do item 7 da lista de serviços, todos da Lei 11.829/03, com as alterações
promovidas pelas Leis 11.927/04 e 12.211/04, regulamentadas pelo Decreto
14.590/04, e nos arts. 2° e 14 e nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 do item 7 da lista de
serviços, todos da Lei 12.392/05, regulamentada pelo Decreto 15.356/05.
Considera(m)-se regularmente notificado(s) com a publicação deste Edital, nos
termos da segunda parte do inciso I do art. 28, combinado com o inciso III do art.
23, ambos da Lei 11.109/01, o(s) qual(is) poderá(ão) apresentar impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias contados na forma do art. 37 da referida Lei. Expirado o
prazo sem pagamento ou impugnação, o valor do imposto será acrescido dos
encargos moratórios previstos na Lei 12.392/05 e inscritos na Dívida Ativa
conforme Lei 11.109/01. No caso de parcelamento, somente poderá ser efetuado
após o vencimento, nos termos da Lei 11.438/02. As respectivas guias de
recolhimento do ISSQN poderão ser obtidas no Porta Aberta, localizado no Paço
Municipal, ou no Posto Avançado do Shopping D. Pedro ou do Horto Shopping no
Terminal Ouro Verde. Os dados nelas contidos, indicados nos campos “Cód.
Cartográfico” e “Inscrição Anterior”, deverão ser desconsiderados.
NOTIFIC. PROT. APROV. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO VALOR DO LANÇTº EM R$
000121/2006 10/27698/03 TERCIO WALLAUER LIMA 27.659,18
000122/2006 11/404/05 SEBASTIÃO GOMES 1.624,74

HÉLIO PATRICIO DOS SANTOS
Coordenador
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICADA: W.C.A. Recursos Humanos Ltda - PROTOCOLOS nºs
55.578/2001 e 55.579/2001
Fica o contribuinte NOTIFICADO, nos termos do artigo 24, III, da Lei nº 8.129/94,
artigo 7º, IX, do Decreto nº 11.992/1995, e artigos 21 e 22 da Lei nº 11.109/2001, a
apresentar para juntada cópias dos Contratos de Prestação de Serviços celebrados com os
Tomadores de Serviços constantes dos AIIM nºs 209-C e 210-C, e anexos, datados de
23.08.2001. Solicitamos apresentar e anexar aos protocolos até 28/03/2006.

CARLOS ALBERTO DOS S. T. MAIA
Presidente em Exercício da JRT

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
CONVOCAÇÃO 3ª CÂMARA

Dia 14/03/2006 - 8º andar - 08:30hs
O Presidente da JRT, no uso das atribuições do artigo 20, incisos III e V, da Lei 8129/94,
CONVOCA os Srs. Membros da 3ªCâmara e os Srs. Representantes Fiscais, para a
reunião a se realizar em 14/03/2006, às 08:30hs em primeira convocação, nos termos
do Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibás, a Avenida Anchieta, nº 200, na sala da
JRT, no 8º andar, para julgamento dos processos constantes da PAUTA abaixo:
01) Protoc. 10/21302/02 – José Maria Martins
02) Protoc. 10/25864/05 – Incorporadora Campinas Ltda
Relatora: Patrícia de Camargo Margarido
03) Protoc. 38990/01 – C.C.C Centro de Ciência e Cultura
04) Protoc. 38991/01 - C.C.C Centro de Ciência e Cultura
05) Protoc. 38992/01 - C.C.C Centro de Ciência e Cultura
Relator: Marcelo Vida da Silva
06) Protoc. 22122/02 – Osvaldo Bernardo
07) Protoc. 21175/02 – Osvaldo Bernardo
08) Protoc. 23840/02 – Ernesto Lisboa Neto
Relator: José Cândido Rodrigues
09) Protoc. 10/16726/03 – Mário Rubens Paradella
10) Protoc. 18990/02 – Oliveira Lima Empreends. e Comércio Ltda
11) Protoc. 13676/00 – Siderley Corso/Willian Walter Hook
Relator: Edson Vilas Boas Orrú
12) Protoc. 74903/00 – Rio Construtora e Agropecuária Ltda
13) Protoc. 51615/00 – Gladis Marina Eckert
14) Protoc. 20088/95 – Paulo Joaquim Martins Ferraz
Relator: Dagoberto Silvério da Silva
Obs.: Os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara,
de acordo com nova publicação de Pauta.

MAX VICTOR T.C.RAMM
Presidente da JRT

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
CONVOCAÇÃO 2ª CÂMARA

Dia 15/03/2006 - 8º andar - 08:30hs
A Presidência da JRT, no uso das atribuições da artigo 20, incisos III e V, da Lei 8129/94,
CONVOCA os Srs. Membros da 2ªCâmara e os Srs. Representantes Fiscais, para a
reunião a se realizar em 15/03/2006, às 08:30hs em primeira convocação, nos termos do
Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibas, a Av. Anchieta, nº 200, na sala da JRT, no
8º andar, para julgamento dos processos constantes da PAUTA abaixo:
1)Protoc.17400/01 - Pina Figueiredo Engenharia Estrutural Ltda
2)Protoc.16413/00 - Seller – M.N.T. Magazine Ltda
3)Protoc.75711/00 - Néria Aparecida de Faria
Relator: Flávio Antonio Baptista
4)Protoc.05/00852/04 – Kota Engenharia e Comércio Ltda
5)Protoc. 10/15319/04 – Royal Palm Plaza Partic. e Empreends.Ltda
Relator: Roberto Palma
6)Protoc. 12668/02 – Sebastião Maciera
Relator: Gislaine T.R. Clark
7)Protoc. 10/33106/05 – Soc.Civil dos Amigos de Caminhos de San Conrado
8)Protoc. 40/1306/02 – Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem
Relator: Carlos Alberto S.T. Maia
9)Protoc. 27600/00 – Indasta Comércio de Mats. P/Construção
Relator: José Antonio Khattar
Obs.: Os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara,
de acordo com nova publicação de Pauta.

MAX VICTOR T.C.RAMM
Presidente da JRT

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
CONVOCAÇÃO 1ª CÂMARA

Dia 16/03/06 - 8º andar - 08:30hs
A Presidência da JRT, no uso das atribuições da artigo 20, incisos III e V, da Lei
8129/94, CONVOCA os Srs. Membros da 1ªCâmara e os Srs. Representantes
Fiscais, para a reunião a se realizar em 16/03/06, às 08:30hs em primeira
convocação, nos termos do Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibás, a Av.
Anchieta, nº 200, na sala da JRT, no 8º andar, para julgamento dos processos
constantes da PAUTA abaixo:
01) Protoc.13346/02 – José Pereira da Silva
02) Protoc.54291/00 - Durval Otero
03) Protoc.54292/01 - Durval Otero
Relatora: Adriana de Oliveira Juabre
04) Protoc.13763/02 – Ignez Abreu de Almeida
05) Protoc.64286/99 - José Mateus de Almeida
06) Protoc.37541/02 - Pires Serviços de Segurança Ltda
Relator: Carlos Eduardo de Oliveira
07) Protoc.21773/01 – Antonio José dos Reis
08) Protoc.15422/01 – Cendicamp Central Diagnóstica S/C Ltda (Voto Vista
da Julgadora Mariângela Tiengo Costa)
Relator: José Norival Munhoz
09) Protoc.8249/99 – Indasta Com. Mats. P/Construção Ltda
10) Protoc.19938/99 – Espólio de José Rezek Andery
Relator: João Carlos Baptista
11) Protoc.19688/97 – Dechichi Comput.Gráfica e Com.Ltda
12) Protoc.22407/01 – Empresa de Invest.Campinas Ltda
Relatora: Mariângela Tiengo Costa
Obs.: Os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara,
de acordo com nova publicação de Pauta.

CARLOS ALBERTO S. T. MAIA
Presidente em Exercício

COORDENADORIA ESP. DAS ADMINISTRAÇÕES REGEONAIS E
SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO DE
TERRENOS-VIELA

CANCELO O AIM
DE MANOEL JOAQUIM PAULO – PROT. Nº 03/70/1349 – AIM 11002.

ENG. JOSÈ HENRIQUE FERDINANDO DELAMAIN Fº
Coordenador Esp. das Administ. Reg. e Subprefeituras

(08, 09, 10, 11/03)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o
escoamento das águas pluviais pó r meio de canaletas abertas impermeabilizadas
ou tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de
modo a não causar danos às propriedades vizinhas, sob pena de multa, no prazo
de 15 dias, conforme Lei nº 11468/03, art. 1º. item III:
De JOSÉ WLAIR OLIVEIRA - prot. 05/70/131 – proprietário LAURO ANTONIO
– Rua Lúcio Pereira Peixoto – lote 11 – quadra C – qt.. 3272 - Jd. Chapadão.

ENG. JOSÈ HENRIQUE FERDINANDO DELAMAIN Fº
Coordenador Esp. das Administ. Reg. e Subprefeituras

(08, 09, 10, 11/03)

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Pelo Sr. Secretário Eng.º Osmar costa
De ALVARO CESAR DE CAMARGO ANDRADE IGLESIAS - Protocolo nº
06/10/4362 “Compareça o Interessado”.

Processo Administrativo n.º 05/10/25.243 - Int.: SMI - Ref.: Pregão
Presencial n.º 025/2005 - Objeto: Registro de Preços de serviços de
manutenção no Município de Campinas, predominantemente nas áreas das
Administrações Regionais 01 e 02 (Região II), com máquinas, equipamentos,
caminhões e operadores/motoristas devidamente habilitados.
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$
278.081,34 (duzentos e setenta e oito mil, oitenta e um reais e trinta e quatro
centavos), a favor das empresas conforme segue:
I- Comercial Agrícola Converd e Prestação de Serviços Ltda., no valor
de R$ 245.081,34 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitenta e um reais e trinta
e quatro centavos), para a prestação de serviços referente aos itens 01, 03, 04,
e 05, Ata n.º 302/2005;
II- Quintana Terraplenagem e Pavimentação Ltda. , no valor de R$
33.000,00 (trinta e três mil reais), para a prestação de serviços referente ao
item 02, Ata n.º 305/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à SMI, para
o gerenciamento e emissão das Ordens de Serviço.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

Processo Administrativo n.º 05/10/22.552 - Int.: SMI - Ref.: Pregão
Presencial n.º 016/2005 - Objeto: Registro de Preços de serviços de
manutenção no Município de Campinas, predominantemente nas áreas das
Administrações Regionais 03 e 04 (Região III), com máquinas, equipamentos,
caminhões e operadores/motoristas devidamente habilitados.
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 294/2005, a despesa no valor total de R$
45.351,36 (quarenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e um reais e trinta e seis
centavos), a favor da empresa Transviacom Conservação e Transportes
Ltda., para a prestação de serviços referentes aos itens 06 e 09.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à SMI, para
o gerenciamento e emissão da Ordem de Serviço.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

Processo Administrativo n.º 05/10/22.553 - Int.: SMI - Ref.: Pregão Presencial
n.º 017/2005 - Objeto: Registro de Preços de serviços de manutenção no Município
de Campinas, predominantemente na área da Administração Regional 14 e Sub-
prefeitura de Barão Geraldo (Região X), com máquinas, equipamentos, caminhões
e operadores/motoristas devidamente habilitados.
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$38.080,64 (trinta e oito mil, oitenta reais e sessenta e quatro centavos), a
favor das empresas conforme segue:
I- Elisangela de Fátima Azanha, no valor de R$ 22.256,64 (vinte e dois mil,
duzentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), para a prestação
de serviços referente ao item 03, Ata n.º 288/2005;
II- Loc Rental Locação de Equipamentos Ltda. , no valor de R$
15.824,00(quinze mil, oitocentos e vinte e quatro reais), para a prestação de
serviços referente ao item 01, Ata n.º 287/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à SMI, para
o gerenciamento e emissão das Ordens de Serviço.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

Processo Administrativo n.º 05/10/22.554 - Int.: SMI - Ref.: Pregão
Presencial n.º 22/2005 - Objeto: Registro de Preços de serviços de manutenção
no município de Campinas, predominantemente nas áreas do DAÍ, DPJ e DLU
(Região I), com máquinas, equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas
devidamente habilitados
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$
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1.301.699,58 (um milhão, trezentos e um mil, seiscentos e noventa e nove
reais e cinqüenta e oito centavos) a favor das empresas conforme segue:
I- Comercial Agrícola Converd e Prestação de Serviços Ltda., no valor
de R$ 291.997,28 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e sete
reais e vinte e oito centavos) para a prestação de serviços referente aos itens
04, 07, 11, 16, 17 e 19, Ata n.º 331/2005;
II- Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda., no valor de R$ 606.262,80
(seiscentos e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) para a
prestação de serviços referente aos itens 05, 08, 10, 15 e 18, Ata n.º 332/2005;
III- Sérgio Bagatin – ME., no valor de R$ 34.472,40 (trinta e quatro mil,
quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) para a prestação de
serviços referente ao item 22, Ata n.º 330/2005;
IV- A. Fernandez Engenharia e Construções Ltda., no valor de R$
134.487,00 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais),
para a prestação de serviços referente ao item 09, Ata n.º 335/2005;
V- Loc Rental Locação de Equipamentos Ltda., no valor de R$56.466,10
(cinqüenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), para
a prestação de serviços referente aos itens 12 e 14, Ata n.º 333/2005;
VI- Quintana Terraplenagem e Pavimentação Ltda. , no valor de R$
178.014,00 (cento e setenta e oito mil e quatorze reais), para a prestação de
serviços referente aos itens 01 e 03, Ata n.º 336/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à Secretaria
Municipal de Infra-Estrutura, para o gerenciamento e emissão das Ordens de
Serviço às empresas.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-Estrutura

Processo Administrativo n.º 05/10/22.555 - Int.: SMI - Ref.: Pregão Presencial
n.º 018/2005 - Objeto: Registro de Preços de serviços de manutenção no Município
de Campinas, predominantemente na área da Administração Regional 11 e Sub-
prefeitura de Nova Aparecida (Região VII), com máquinas, equipamentos, caminhões
e operadores/motoristas devidamente habilitados.
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$
84.936,64 (oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e
quatro centavos), a favor das empresas conforme segue:
I- Comercial Agrícola Converd e Prestação de Serviços Ltda., no valor
de R$ 72.178,08 (setenta e dois mil, cento e setenta e oito reais e oito centavos),
para a prestação de serviços referente aos itens 01, 07 e 10, Ata n.º 314/2005;
II- Elisangela de Fátima Azanha, no valor de R$ 12.758,56 (doze mil,
setecentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos), para a prestação
de serviços referente ao item 06, Ata n.º 317/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à SMI, para
o gerenciamento e emissão das Ordens de Serviço.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

Processo Administrativo  n.º 05/10/25.238 - Int.: SMI - Ref.: Pregão
Presencial  n.º 021/2005 - Objeto: Registro de Preços de serviços de
manutenção no Município de Campinas, predominantemente na área da
Administração Regional 06 (Região V), com máquinas, equipamentos, caminhões
e operadores/motoristas devidamente habilitados.
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$
272.189,21 (duzentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e vinte
e um centavos), a favor das empresas conforme segue:
I- Consfran Engenharia e Comércio Ltda. , no valor de R$ 89.722,08
(oitenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e oito centavos), para a
prestação de serviços referente ao item 04, Ata n.º 295/2005;
II- Comercial Agrícola Converd e Prestação de Serviços Ltda., no valor de
R$146.132,61 (cento e quarenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e
um centavos), para a prestação de serviços referente ao item 03, Ata n.º 297/2005;
III- Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda., no valor de R$ 19.723,00
(dezenove mil, setecentos e vinte e três reais), para a prestação de serviços
referente ao item 05, Ata n.º 298/2005;
IV- Transviacom Conservação e Transportes Ltda. , no valor de R$
16.611,52 (dezesseis mil, seiscentos e onze reais e cinqüenta e dois centavos),
para a prestação de serviços referente ao item 02, Ata n.º 300/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à SMI, para
o gerenciamento e emissão das Ordens de Serviço.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

Processo Administrativo  n.º 05/10/25.239 - Int.: SMI - Ref.: Pregão
Presencial n.º 024/2005 - Objeto: Registro de Preços de serviços de manutenção
no Município de Campinas, predominantemente nas áreas das Administrações
Regionais 08, 09 e 10 (Região VI), com máquinas, equipamentos, caminhões e
operadores/motoristas devidamente habilitados.
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$220.603,45 (duzentos e vinte mil, seiscentos e três reais e quarenta e cinco
centavos), a favor das empresas conforme segue:
I- Comercial Agrícola Converd e Prestação de Serviços Ltda., no valor
de R$203.281,00 (duzentos e três mil, duzentos e oitenta e um reais), para a
prestação de serviços referentes aos itens 04, 06, e 08, Ata n.º 327/2005;
II- Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda., no valor de R$17.322,45
(dezessete mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), para
a prestação de serviços referente aos itens 01 e 03, Ata n.º 326/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à SMI, para
o gerenciamento e emissão das Ordens de Serviço.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

Processo Administrativo  n.º 05/10/25.240 - Int.: SMI - Ref.: Pregão
Presencial n.º 020/2005 - Objeto: Registro de Preços de serviços de
manutenção no município de Campinas, predominantemente nas áreas das
Administrações Regionais 05 e 07 (Região IV), com máquinas, equipamentos e
caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
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$
178.371,84 (cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta
e quatro centavos) a favor das empresas conforme segue:
I- Transviacom Conservação e Transportes Ltda., no valor de R$ 22.256,64
(vinte e dois mil, duzentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
para a prestação de serviços referente ao item 06, Ata n.º 342/2005;
II- Quintana Terraplenagem e Pavimentação Ltda., no valor de R$
139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais) para a prestação de
serviços referente ao item 04, Ata n.º 344/2005;
III- Loc Rental Locação de Equipamentos Ltda., no valor de R$ 16.615,20
(dezesseis mil, seiscentos e quinze reais e vinte centavos), para a prestação de
serviços referente ao item 01, Ata n.º 341/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à Secretaria
Municipal de Infra-Estrutura, para o gerenciamento e emissão das Ordens de
Serviço às empresas.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-Estrutura

Processo Administrativo n.º 05/10/25.241 - Int.: SMI - Ref.: Pregão
Presencial n.º 019/2005 - Objeto: Registro de Preços de serviços de
manutenção no município de Campinas, predominantemente nas áreas das
Subprefeituras de Sousas e Joaquim Egídio (Região XI), com máquinas,
equipamentos e caminhões, e operadores/motoristas devidamente habilitados.
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$22.862,00 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais) a favor das
empresas conforme segue:
I- Comercial Agrícola Converd Prestação de Serviços Ltda., no valor de
R$ 10.627,20 (dez mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos) para a
prestação de serviços referente ao item 08, Ata n.º 321/2005;
II- Quintana Terraplenagem e Pavimentação Ltda., no valor de R$
3.159,80 (três mil, cento e cinqüenta e nove reais e oitenta centavos) para a
prestação de serviços referente ao item 01, Ata n.º 325/2005;
III- Loc Rental Locação de Equipamentos Ltda., no valor de R$ 9.075,00
(nove mil e setenta e cinco reais), para a prestação de serviços referente ao
item 03, Ata n.º 323/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à Secretaria
Municipal de Infra-Estrutura, para o gerenciamento e emissão das Ordens de
Serviço às empresas.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-Estrutura

Processo Administrativo n.º 05/10/25.242 - - Int.: SMI - Ref.: Pregão
Presencial n.º 023/2005 - Objeto: Registro de Preços de serviços de
manutenção no Município de Campinas, predominantemente na área da
Administração Regional 13 (Região IX), com máquinas, equipamentos,
caminhões e operadores/motoristas devidamente habilitados.
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$
209.680,25 (duzentos e nove mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e cinco
centavos), a favor das empresas conforme segue:
I- Consfran Engenharia e Comércio Ltda., no valor de R$ 188.481,50 (cento
e oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos), para
a prestação de serviços referente aos itens 02, 05, 06 e 07, Ata n.º 281/2005;
II- Comercial Agrícola Converd e Prestação de Serviços Ltda., no valor
de R$ 19.656,00 (dezenove mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais), para a
prestação de serviços referente ao item 14, Ata n.º 280/2005;
III- Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda., no valor de R$ 1.542,75
(um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), para a
prestação de serviços referente ao item 08, Ata n.º 282/2005.
À Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Planejamento,
para encaminhamento ao Setor de Contabilidade via SIM, a seguir, à SMI, para
o gerenciamento e emissão das Ordens de Serviço.

ENGº OSMAR COSTA
Secretário Municipal de Infra-estrutura

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO URBANO

Prot. 05/11/07525 – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ANIMAIS DE CAMPINAS
– Compareça o interessado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
Arquivamento. (Anexo ao prot. 39.104/1999)
Prot. 06/11/00860 – ORION PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -
.Informamos que a solicitação objeto do presente esta sendo anotada sob nº
291 na pasta nº 04 de solicitações de estudos de alteração deoneamento, devendo
ser objeto de estudos que irão determinar a viabilidade ou não do seu atendimento.
Prot. 06/10/05944 – CLINICA DE NEFROLOGIA E DIÁLISE S/C LTDA –
Informamos que a solicitação objeto do presente esta sendo anotada sob nº
293 na pasta nº 04 de solicitações de estudos de alteração deoneamento, devendo
ser objeto de estudos que irão determinar a viabilidade ou não do seu atendimento.

ENG. ALAIR ROBERTO GODOY
Diretor do DEPLAN - Seplama

(07, 08 E 09/03)
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CONVOCAÇÃO
CONVOCO a servidora estagiária PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA de
matrícula funcional 107.683-3 para comparecer no dia 13 de março de 2.006,
às 10h00 junto à Comissão Permanente de Avaliação Probatória no 5º andar –
sala 14 Paço Municipal, para ciência aposta no protocolado nº 05/10/47726.

MÉRCIA ANAIR AGNELO
Coordenadora da Comissão Permanente de Avaliação Probatória/SMRH

(09, 10, 11/03)

JUSTIFICATIVA ORDEM CRONOLÓGICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, nos termos do artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, modificada pela Lei Federal nº 8.883, de
8 de junho de 1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem
justificar o pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante
interesse público, dos seguintes serviços e fornecimentos, no mês de Março/06.
RAZÃO SOCIAL VENC. ..................... VALOR
COTESCAR COOP. TRABALHO TRANSP.CPS 20/10/05 ..................... 7.834,60

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal Saúde

JUSTIFICATIVA ORDEM CRONOLÓGICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, nos termos do artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, modificada pela Lei Federal nº 8.883, de
8 de junho de 1.994, IN 02/95 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem
justificar o pagamento fora da ordem cronológica, por se tratar de relevante
interesse público, dos seguintes serviços e fornecimentos, no mês de Março/06.
RAZÃO SOCIAL VENC. ..................... VALOR
ARQUIDIOSECE DE CAMPINASA 06/01/06 ..................... 1.000,00
ESPOLIO DE JOSÉ DE SOUZA 06/01/06 ..................... 1.662,10
HELIO ROSOLEN 06/01/06 ........................ 400,00
HELIO ROSOLEN 06/01/06 ..................... 1.474,35
HUMBERTO EDSON TOURNIEUX 06/01/06 ..................... 1.144,47
JOÃO ANTONIO V. CARDOSO 06/01/06 ........................ 550,00
LAÉRCIO JOSÉ BRAGA 06/01/06 ..................... 1.474,35
MARIA ÂNGELA FACHINI BRAGA 06/01/06 ..................... 1.474,35
MARIA MALAQUIAS ROSOLEN 06/01/06 ..................... 1.474,35
MARIA MALAQUIAS ROSOLEN 06/01/06 ........................ 400,00
OSMAR ANTONIO RIZZO 06/01/06 ........................ 312,00
OSMAR ANTONIO RIZZO 06/01/06 ..................... 1.001,56
NAIR CARNEIRO CARDOSO 06/01/06 ........................ 550,00
SANDRA PALERMO FRUNARI 06/01/06 ..................... 2.426,34
SANDRA REGINA M. TOURNIEUX 06/01/06 ..................... 1.144,47
SANTO DE OLIVEIRA 06/01/06 ........................ 552,00

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal Saúde

Publicado novamente por ter saído com incorreções.
PORTARIA SMS – 02, DE 06 DE MARÇO DE 2006

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando
as decisões do Conselho Municipal de Saúde,
RESOLVE:

1- Fica convocada a 7ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas, a
ser realizada nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2006, no Colégio Dom Barreto
– Rua Floriano Camargo Penteado, nº 90.

2- A Conferência terá uma Comissão Organizadora que se responsabilizará por
todas as atividades de sua execução, Comissão essa que terá a seguinte composição:
Alóide Ladeia Guimarães – Centro de Educação dos Trabalhadores da Saúde
Denise Pavanelli – Distrito de Saúde Sudoeste
Elizabete Gama Miranda – Usuária – CMS
José David Santomauro – Trabalhador de Saúde – CMS
Juliana Natívio – Distrito de Saúde Sudoeste
Luverci Cavalin Rocha – Usuário – CMS
Márcia Castagna Molina – Distrito de Saúde Noroeste
Maria da Graça Xavier – Movimento Popular de Saúde
Maria Haydée de Jesus Lima – Distrito de Saúde Sul
Maria Ivonilde Vitorino – Trabalhador de Saúde – CMS
Maria Izabel Nascimento Marques – Trabalhador de Saúde – CMS
Maria Rosa Vieira de Carvalho – Departamento de Saúde
Maristela Moreira Mattos – Distrito de Saúde Leste
Ricardo Campos Moura – Usuário – CMS
Rosalice Carvalho de Castro – Distrito de Saúde Leste
Silvia Simões Teixeira Nicolau – Secretária Executiva CMS
Sonia Ap. L. O. Adorno – Distrito de Saúde Sul
Taniella Carvalho Mendes – Trabalhador de Saúde – CMS
Vânia M. C. Barthmann – Distrito de Saúde Norte
Yara de Oliveira Corrêa – Apoio CMS

3- Serão realizadas 5 (cinco) Pré-Conferências nos Distritos de Saúde, a saber:
DISTRITO DE SAÚDE NORTE – 11 de março – sábado – das 13:30 às 18:00
horas – Salão Nobre da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP
DISTRITO DE SAÚDE SUL – 21 de março – 3ª feira – das 17:00 às 21:00
horas – Salão Vermelho do Paço Municipal – Av. Anchieta, 200
DISTRITO DE SAÚDE LESTE – 14 de março – 3ª feira – das 18:00 às 22:00
horas – Rua Carolina Florence, nº 836 – Vila Nova
DISTRITO DE SAÚDE NOROESTE – 25 de março – sábado – das 8:00 às
13:00 horas – Campus II da PUC Campinas – Av. John Boyd Dunlop, s/nº
DISTRITO DE SAÚDE SUDOESTE – 18 de março – sábado – das 8:00 às
15:00 horas – Escola Municipal Corrêa de Mello – Av. Coacyara, 600

Campinas, 06 de março de 2006
JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA

Secretário Municipal de Saúde

REAJUSTE DE PREÇOS
Protocolado nº. 05/10/64.568 - Interessado: Gocil Serviços de Vigilância e
Segurança Ltda. - Ref.: Processo Adm. Nº. 73.821/01 – Concorrência
Pública nº. 028/2002 - SMCASP - Objeto: Análise do reajuste do contrato de
prestação de serviços de vigilância armada e desarmada.
Em face dos elementos constantes do processo administrativo epigrafado, em
especial das manifestações do Departamento Central de Compras – S.M.A., e
CONSIDERANDO a competência estabelecida no artigo 20, parágrafo único,
do Decreto Municipal nº. 15.291/2005 e no parágrafo 1º. do artigo 4º. do
Decreto Municipal nº. 14.217/03 e da Cláusula Quarta do Termo de Contrato
n°. 416/2002 firmado entre esta Municipalidade e a empresa Gocil Serviços de
Segurança e Vigilância Ltda, DEFIRO O REAJUSTE DE PREÇOS, a partir de
01 de outubro de 2.005, como segue:
1 – Valor da hora/homem para os lotes 001 e 002: R$ 9,00
2 – Valor mensal do contrato: R$ 1.084.356,00
3 – Valor mensal dos acréscimos relativos aos aditamentos: R$ 364.032,00
E, AUTORIZO a despesa a ser suplementada ao contrato no valor de R$
870.438,92 (oitocentos e setenta mil quatrocentos e trinta e oito reais e
noventa e dois centavos).

MARIO DE OLIVEIRA SEIXAS
Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

RESOLUÇÃO N.º 048/2006
O Secretário Municipal de Transportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE:

Artigo 1o: Implantar sentido único de circulação na Rua Dr. Silva Jardim, no trecho
entre a R. Antônio Grigoletto e R. Vicente Belóquio, neste sentido, bairro Jd. Garcia.

Artigo 2º: Esta Resolução entrará em vigor no dia 09/03/2006, a partir das
10h00, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 08 de março de 2006
GERSON LUIS BITTENCOURT

Secretário Municipal de Transportes

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
DEFIRO O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
PROT. 47393/02 CLOVIS ARAUJO

DEFIRO PROJETO DE ANEXAÇÃO DE LOTES
PROT. 05/11/2665 ALEXANDRE J ROQUI

INDEFERIDO
PROT. 06/10/8312 ZAGUE FILHO & ZAGUE COM. E SERV. INFORMATICA LTDA

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 05/11/4288 RUBENS A DE MORAIS – PROT. 06/11/1699 LUCAS DE SOUZA – PROT. 21876/87
JULIO GOMES – PROT. 06/10/4475 EMPREEND. IMOBILIARIOS CIDADE DE PAULINIA LTDA –
PROT. 06/10/8622 VIDEO CAFÉ LTDA – PROT. 06/10/8900 CROSS COUNTRY COM. DE VEICULOS
ESPECIAIS E PEÇAS LTDA – PROT. 06/10/8423 ANTONIO A ALVES DE SOUZA

ENGº. RICARDO CHIMIRRI CANDIA
Diretor Deptº. de Controle Urbano

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DEFIRO PROJETO DE CONSTR. RESIDENCIAL – SEMURB EXPRESSO
PROT. 06/11/1214 ALEXANDRE A DE CASTRO NETTO – PROT. 06/11/1461 VALDEMIR NUNES –
PROT. 06/11/1906 LORINALDO G DA SILVA

DEFIRO PROJETO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 05/11/11248 ANTONIO C BIZATTI

DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE CONSTR. RESIDENCIAL
PROT. 21485/51 HUMBERTO BARBIERI

DEFIRO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 05/11/5483 RICARDO T P DE MORAES – PROT. 05/11/3909 JOSE G LOPES – PROT. 05/11/12160
MARCIA AP. S DAMIANO – PROT. 37014/01 MANOEL F DOS SANTOS – PROT. 30067/02 FATIMA A F
PINTO ANNETTA

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 7866/98 DIRCE PANSANI – PROT. 05/11/10990 ANA R M GAMEIRO

DEFIRO PROJETO DE REGUL. E REFORMA COMERCIAL
PROT. 19336/68 CEZAR SIMÕES

DEFIRO PROJETO DE REGUL. E CONSTR. RESIDENCIAL
PROT. 06/11/0492 RONALDO DA S GOMES – PROT 05/11/9001 ROBINSON B GRELLET

DEFIRO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO COMERCIAL
PROT. 05/11/9619 OSVALDO R DE OLIVEIRA

COMPAREÇA O INTERESSADO – SEMURB EXPRESSO
PROT. 06/11/1999 SILVIO P DA SILVA – PROT. 06/11/2039 RODRIGO O A MONTEIRO – PROT. 06/11/
2030 PRIMI E APPOLONI ARQUITETURA S/C LTDA

COMPAREÇA O INTERESSADO
PROT. 14955/87 ADEQUIMARO G DA SILVA – PROT. 28290/92 CLUBE ATLETICO CAMPINAS – PROT.
44549/00 ADRIANA F CONSULIN – PROT. 69270/00 KATIA M PISONI – PROT. 05/11/9998 CASA DA CRIANÇA
DE SOUSAS – PROT. 06/11/0232 EDUARDO DE S ARRUDA – PROT. 06/11/1770 C C INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA – PROT. 03/10/6356 RIO EMPREEND. E INCORPORAÇÕES LTDA

PARA JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
PROT. 06/11/1944 IRINEU MIRANDA – PROT. 06/11/1950 ALI MURAD – PROT. 06/11/1918 DANIEL G
COSTA – PROT. 06/11/1936 OLDEMAR J DA CUNHA – PROT. 06/11/1921 ANSELMO L S DE FREITAS – PROT.
06/11/1941 ARGEMIRO BEVILAQUA – PROT. 06/11/1942 HERLEY R DOS SANTOS – PROT. 06/11/1853 JOSE
PIUNTI – PROT. 06/11/1940 ESPOLIO DE MARCELO DE ALMEIDA – PROT. 06/11/1877 EDSON B SAID –
PROT. 06/11/1883 CEZAR R BARRILLARI – PROT. 06/11/1885 GERSON L PIRES – PROT. 06/11/1887 PAULO
TENENBAUN – PROT. 06/11/1897 IDALINA MANTOVANELI – PROT. 06/11/1898 ROSA M L BALLEU –
PROT. 06/11/1859 ROBERTO I DE MIRANDA – PROT. 06/11/1924 JOSE L DEZOTTI

DRA. SILVIA FARIA
Diretora Deptoº de Uso e Ocupação do Solo
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES

PÚBLICOS - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2005/Bimestre Novembro/Dezembro - LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R $
RECEITAS PREVIDENCIARIAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

INICIAL ATUALIZADA NO BIM. ATÉ O BIM./2005 ATÉ O BIM./2004
RECEITAS CORRENTES (I) 73.915.000 73.915.000 12.636.060 58.684.292 59.909.523
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 51.040.000 51.040.000 12.538.511 55.606.035 46.810.304
PESSOAL CIVIL 51.040.000 51.040.000 12.538.511 55.606.035 46.810.304
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 46.010.000 46.010.000 10.965.851 48.747.855 40.074.005
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 4.300.000 4.300.000 1.426.242 5.892.459 6.514.414
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL 730.000 730.000 146.417 965.721 221.885
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E RPPS 22.587.000 22.587.000 0 908.476 7.529.499
RECEITA PATRIMONIAL 248.000 248.000 76.896 1.698.000 807.516
RECEITAS IMOBILIARIAS 15.000 15.000 4.600 9.205 0
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 233.000 233.000 72.296 1.688.795 807.516
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.000 40.000 20.654 471.781 4.762.204
RECEITAS DE CAPITAL (II) 122.000 122.000 10.111 122.979 0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 122.000 122.000 10.111 122.979 0
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 91.461.500 91.461.500 19.275.665 106.870.198 3.410.582
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 86.761.500 86.761.500 19.079.952 102.643.315 484.340
PESSOAL CIVIL 86.761.500 86.761.500 19.079.952 102.643.315 484.340
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 86.761.500 86.761.500 16.787.431 93.045.144 484.340
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL 0 0 2.262.924 9.423.304 0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL 0 0 29.597 174.868 0
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.700.000 4.700.000 195.713 4.226.883 2.926.242
PESSOAL CIVIL 4.700.000 4.700.000 195.713 4.226.883 2.926.242
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 4.700.000 4.700.000 195.713 4.226.883 2.926.242
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV) 0 11.003.000 0 2.872.528 0
OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0 772.020 0
TOTAS DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VI) = (I+II+III+IV+V) 165.498.500 176.501.500 31.921.836 169.322.017 63.320.105
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA NO BIM. ATÉ O BIM./2005 ATÉ O BIM./2004
ADMINISTRAÇÃO (VII) 3.380.000 3.440.000 140.656 716.046 0
DESPESAS CORRENTES 1.580.000 1.640.000 140.656 716.046 0
DESPESAS DE CAPITAL 1.800.000 1.800.000 0 0 0
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII) 162.118.500 173.061.500 33.472.130 172.164.604 141.943.432
PESSOAL CIVIL 161.418.500 172.361.500 33.472.130 172.164.604 141.943.432

APOSENTADOS 137.218.500 143.798.500 28.145.933 143.614.958 119.838.396
PENSÕES 24.186.500 28.549.500 5.326.197 28.549.500 22.077.719
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 13.500 13.500 0 146 27.317
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIAS ENTRE O RPPS E O RGPS 700.000 700.000 0 0
0
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE O RPPS E O RGPS 0 0 0 0 0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII) 165.498.500 176.501.500 33.612.786 172.880.651 141.943.432
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI - IX) 0 0 (1.690.950) (3.558.633) (78.623.327)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPSOUT/2005 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO-DEZEMBRO

2005 2004
CAIXA 0 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO 261.962 12.501 2.488
INVESTIMENTOS 3.336.842 2.788.280 3.051.968

MOACIR BENEDITO PEREIRA
Diretor Presidente

WAGNER HENRIQUE OLIVEIRA
Diretor Financeiro - CRC 1SP 174509/O-3

NÁDIA AP. FERREIRA DE CARVALHO
Diretora Administrativa

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

6º bimestre de 2005
VALORES EXPRESSOS EM R$
I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO ANUAL RECEITAS REALIZADAS SALDO A

INICIAL ATUALIZADA NO BIM. ATÉ O BIM. REALIZAR
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 19.275.664,56 110.514.790,81 -110.514.790,81
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS 46.010.000,00 46.010.000,00 10.965.851,25 48.747.854,84 -2.737.854,84
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES INATIVOS 4.300.000,00 4.300.000,00 1.426.241,87 5.892.459,05 -1.592.459,05
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS 730.000,00 730.000,00 146.417,44 965.721,00 -235.721,00
RECEITAS PATRIMONIAIS 248.000,00 248.000,00 76.895,80 1.697.956,27 -1.449.956,27
COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 22.587.000,00 22.587.000,00 0,00 908.476,13 21.678.523,87
ALIENAÇÕES DE BENS 122.000,00 122.000,00 10.111,37 122.978,85 -978,85
OUTRAS 40.000,00 40.000,00 20.653,92 471.780,77 -431.780,77
TOTAL 74.037.000,00 74.037.000,00 31.921.836,21 169.322.017,72 -95.285.017,72
II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO ANUAL EMPENHADAS LIQUIDADAS SALDO A

INICIAL ATUALIZADA NO BIM. ATÉ O BIM. NO BIM. ATÉ O BIM. EMPENHAR
INATIVOS 137.918.500,00 144.498.500,00 28.145.933,48 143.614.957,99 28.153.606,89 143.612.759,28 883.542,01
PENSIONISTAS 24.186.500,00 28.549.500,00 5.326.196,82 28.549.500,00 5.355.201,85 28.515.860,13 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 3.393.500,00 3.453.500,00 140.655,87 716.192,59 173.260,47 633.921,41 2.737.307,41
TOTAL 165.498.500,00 176.501.500,00 33.612.786,17 172.880.650,58 33.682.069,21 172.762.540,82 3.620.849,42
III - RESULTADO -91.461.500,00 -102.464.500,00 -1.690.949,96 -3.558.632,86 -1.760.233,00 -3.440.523,10
IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS R $ R $
RECEITAS 193.113.716,64 DESPESAS 191.386.649,50
ORÇAMENTÁRIAS 169.322.017,72 ORÇAMENTÁRIAS PAGAS 172.796.511,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 23.791.698,92 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 18.505.998,92

INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR* 84.138,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.073.714,32 SALDO ATUAL 2.800.781,46
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.073.714,32 BANCOS CONTA MOVIMENTO 12.501,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.788.280,45
TOTAL GERAL 194.187.430,96 194.187.430,96
* RELATIVO AO ÚLTIMO BIMESTRE

MOACIR BENEDITO PEREIRA
Presidente - CAMPREV

NÁDIA AP.FERREIRA DE CARVALHO
Diretora Administrativa

WAGNER HENRIQUE OLIVEIRA
Diretor Financeiro - CRC 1SP 174509/O-3
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DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO
REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL - ANO DE 2005
VALORES EXPRESSOS EM R$
ANO RECEITAS DESPESAS RESULTADO
2005 350.037.764,59 228.153.596,19 121.884.168,40
2006 369.190.553,77 233.408.429,08 135.782.124,69
2007 388.360.374,98 239.284.036,87 149.076.338,11
2008 407.547.398,54 248.722.250,93 158.825.147,61
2009 421.298.800,62 257.573.232,86 163.725.567,76
2010 425.511.788,62 265.008.138,95 160.503.649,67
2011 429.766.906,51 271.812.142,99 157.954.763,52
2012 434.064.575,57 281.976.636,01 152.087.939,56
2013 438.405.221,33 291.994.830,86 146.410.390,47
2014 442.789.273,54 299.395.571,94 143.393.701,60
2015 447.217.166,28 304.806.209,96 142.410.956,32
2016 451.689.337,94 318.238.880,15 133.450.457,79
2017 456.206.231,32 324.107.890,13 132.098.341,19
2018 460.768.293,63 339.961.274,34 120.807.019,29
2019 465.375.976,57 360.521.629,43 104.854.347,14
2020 470.029.736,33 362.766.752,80 107.262.983,53
2021 474.730.033,70 364.924.396,91 109.805.636,79
2022 479.477.334,03 365.841.382,15 113.635.951,88
2023 484.272.107,38 366.219.761,02 118.052.346,36
2024 489.114.828,45 367.400.657,65 121.714.170,80
2025 494.005.976,73 368.117.790,25 125.888.186,48
2026 498.946.036,50 368.218.004,52 130.728.031,98
2027 503.935.496,87 368.450.996,81 135.484.500,06
2028 508.974.851,83 368.839.382,48 140.135.469,35
2029 514.064.600,35 369.250.561,01 144.814.039,34
2030 519.205.246,36 369.684.536,07 149.520.710,29
2031 524.397.298,82 370.138.415,11 154.258.883,71
2032 529.641.271,81 370.609.305,55 159.031.966,26
2033 534.937.684,53 371.097.211,05 163.840.473,48
2034 540.287.061,37 371.599.239,02 168.687.822,35
2035 229.565.961,57 372.113.944,99 -142.547.983,42
2036 231.861.621,18 372.641.332,59 -140.779.711,41
2037 234.180.237,39 373.178.509,22 -138.998.271,83
2038 236.522.039,77 373.725.478,50 -137.203.438,73
2039 238.887.260,17 374.280.795,92 -135.393.535,75
ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA - RICHARD DUTZMANN - ATUÁRIO MIBA 935

MOACIR BENEDITO PEREIRA
Presidente - CAMPREV

NÁDIA AP.FERREIRA DE CARVALHO
Diretora Administrativa

WAGNER HENRIQUE OLIVEIRA
Diretor Financeiro - CRC 1SP 174509/O-3

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2006 – PROTOCOLO Nº C 006.03.2006
– TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – A CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A – CEASA/CAMPINAS, torna
público para conhecimento de interessados que acha-se aberta a licitação
referente ao protocolo nº C 006.03.2006, na modalidade de Pregão Presencial,
regido pelas disposições aplicáveis à modalidade ( Lei Federal 8.666/93, e suas
alterações, Lei Federal nº 10.520/02) e, atendidas as disposições constitucionais,
que será processada na conformidade das exigências e condições estabelecidas
no presente Edital, visando a contratação de empresa para prestar serviço de
vigilância/segurança (armada) no Horto Shopping “Ouro Verde” da Ceasa/
Campinas, abrangendo todas as suas dependências. A presente licitação será
processada e julgada pelo Pregoeiro e respectiva equipe nomeada para este
procedimento. Os envelopes “A” e “B” deverão ser entregues no auditório da
Ceasa/Campinas sito a Rodovia D. Pedro I, KM 140,5, pista norte, Campinas
SP, até as 09:00 Hs. do dia 22/03/2006. Após a hora e data estabelecidas, não
mais serão aceitos quaisquer outros documentos. A abertura da Sessão Pública
do Pregão ocorrerá no dia 22/03/2006 a partir das 09:00 hs.

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO
Protocolo C 018.01.2006 – Convite nº 001/2006 – Contrato nº 007/2006 –
Objeto: Contratação de empresa para a execução de Pavimentação – micro
pavimento asfáltico a frio com emulsão modificada polímero para selamento,
impermeabilização, rejuvenescimento, com fornecimento de materiais e serviços
no interior da Ceasa/Campinas. Empresa: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/
A. – CNPJ Nº – 34.274.233/0001-02. – Valor total dos serviços de R$
101.600,00 (cento e um mil e seiscentos reais). Vigência: O prazo para entrega
do serviço é de 20 (vinte) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço pela
Divisão de Engenharia da Ceasa/Campinas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CHAMADA
O Presidente do HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI, Dr. Rober Tufi
Hetem, faz saber a servidora FERNANDA NARDIN DANTAS DE CAMPOS,
matrícula 1087924, pertencente ao quadro de enfermagem desta Autarquia, no
cargo de Enfermeira, que tendo verificado o seu não comparecimento sem causa
justificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, fica pelo presente edital
convidada a fazer prova de que seu afastamento se funda em motivo de força maior
ou coação ilegal, sob pena de demissão por abando de cargo, nos termos do Artigo
nº 195 e 198, parágrafo 1º da lei 1399/55 (Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais) e para que não alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial do Município por 3 (três) dias consecutivos, ou seja dias
08, 09 e 10 de março de 2006.

ROBER TUFI HETEM
Presidente

(08, 09, 10/03)

ÁREA DE LICITAÇÕES
ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - PROTOCOLO Nº 681/06

- Eurofarma Laboratórios Ltda., nota de empenho n°. 1480/06, para o item
53 no valor total de R$ 1.173,00 (um mil, cento e setenta e três reais).
- OPEM Representação Imp. Exp. E Distribuidora Ltda., nota de emepnho
nº 1481/06, para o item 10 no valor total de R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos
e sessenta reais).
- Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., nota de empenho
n°. 1482/06, para os itens 14 e 38 no valor total de R$ 1.518,00 (um mil,
quinhentos e dezoito reais).
- Fresenius Kabi Brasil Ltda., nota de empenho n°. 1483/06, para o item 26
no valor total de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais).
- Cassimed Comercial Ltda., nota de empenho n°. 1484/06, para os itens
02, 03, 19, 20, 36 e 37 no valor total de R$ 2.114,22 (dois mil, cento e
quatorze reais e vinte e dois centavos).
- Cirurgica Mafra Ltda, nota de empenho n°. 1485/06, para os itens 04, 05,
06, 07, 08, 17, 21, 48 e 51 no valor total de R$ 3.340,40 (três mil, trezentos
e quarenta reais e quarenta centavos).
- Drogaria Amoreiraas Ltda., nota de empenho n°. 1486/06, para os itens
15, 40, 41 e 45 no valor total de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais).
- TCA Farma Comércio Ltda., nota de empenho n°. 1487/06, para os itens
29, 30, 31, 32, 47 e 49 no valor total de R$ 534,50 (quinhentos e trinta e
quatro reais e cinquenta centavos).
- Cedomex Distribuidora de Medicamentos Ltda- EPP., nota de empenho
n°. 1488/06, para os itens 13 e 16 no valor total de R$ 585,00 (quinhentos e
oitenta e cinco reais).
- Hifen Distribuidora Ltda., nota de empenho n°. 1489/06, para o item 09
no valor total de R$ 361,20 (trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos).
- SKR Diagnóstica Hospitalar Ltda., nota de empenho n°. 1490/06, para os
itens 11, 22, 23, 27, 28, 35, 43, 44 e 46 no valor total de R$ 787,31 (setecentos
e oitenta e sete reais e trinta e um centavos).

Campinas, 07 de Março de 2006
ROBER TUFI HETEM

Presidente do HMMG

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Protocolo nº 4101/05 - Concorrência nº 25/05 – Aquisição de Fios de Sutura,
mediante sistema de Registro de Preços.
A Comissão Permanente de Licitações, acolhendo o parecer técnico da Área
Técnica de Enfermagem desse hospital e apreciando a proposta apresentada no
certame epigrafado, DECIDE:
1) CLASSIFICAR a proposta da empresa para os itens que mencionam:
- Johnson & Johnson Produtos Profissionais Ltda, para os itens 01, 02, 07 e 16.
- Brasuture Indústria Com. e Representações Ltda, para os itens 03, 06,
08, 13, 15, 17, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 54, 55, 57, 58, 59 e 61.
- Point Suture do Brasil Indústria de Fios Cirurgicos Ltda. para os itens 04, 05,
09, 10, 14, 19, 22, 24, 25, 27, 32, 35, 36, 40, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 56 e 60.
- Pontual Comercial Ltda, para os itens 12, 20 e 62.
- GR Médica Comércio e Representações de Materiais Hospitalares
Ltda – EPP., para os itens 18, 39, 42, 44, 48, 49, 50 e 51.
- Formed BR Materiais Médicos e Hospitalares Ltda. para o item 21.
2) DESCLASSIFICAR as propostas das empresas abaixo, para os itens que
mencionam, conforme parecer técnico constante no protocolado em epígrafe:
- GR Médica Comércio e Representações de Materiais Hosp. Ltda.,
para o item 01.
- Brasuture Indústria Com. e Representações Ltda., para o item 19, 24, 25 e 27.
- Hosp Med Cirúrgica Ltda, para os itens 39 e 40.
- Formed BR Materiais Médicos e Hospitalares Ltda, para os itens 40 e 48.
2) Deixamos de opinar o item 11, por absoluta falta de cotação. Esses itens
serão adquiridos servindo-se de outro expediente.
Os autos estão com vista franqueada aos interessados na Área de Licitações H.M.M.G.,
2º andar – Complexo Administrativo, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Campinas, 08 de março de 2006
A COMISSÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PA N° 027/2005 CV-DAF- Convite N° 002/2006

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de auditoria e assessoria contábil.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao
disposto no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/93, HOMOLOGO o
Convite n° 002/2006, e ADJUDICO o seu objeto em favor da empresa
ASSESSORA ASSESSORES E AUDITORES S/S., no valor de R$ 32.000,00
(trinta e dois mil reais) para estimadamente 640 horas.

Campinas, 02 de março de 2006
BRUNO S. VIANNA

Presidente

COLSETEC – COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Carta Convite nº 05/2006 – Protocolo nº 933 de 01 de
fevereiro de 2006

A COLSETEC – COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC, após análise
das Propostas apresentadas, chegou à seguinte pontuação final: 58 pontos para
a empresa Sophia Soluções em Informática Ltda e 39,96 pontos para a empresa
SER Informática Ltda. Desta forma, sagrou-se vencedora a empresa Sophia
Soluções em Informática Ltda com a proposta de R$ 77.000,00. O processo
encontra-se com vistas franqueada aos interessados no prazo legal.

Campinas, 08 de março de 2006
LUÍS AUGUSTO ZANOTTI

Presidente da COLSETEC
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COLSETEC COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
CONCORRÊNCIA Nº 03/2006, EDITAL 04/2006 – CONCESSÃO ONEROSA PARA
ADMINISTRAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DE
CAMPINAS, nos termos e especificações do referido Edital. Acha-se aberta na SETEC
– Serviços Técnicos Gerais, Autarquia Municipal de Campinas, com sede na Praça
Voluntários de 32 s/nº, Bairro Swift, CEP 13041-900, a licitação acima. O Edital
encontra-se afixado na COLSETEC, no endereço supra mencionado, onde também
poderá ser retirado no horário das 9:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, de
segunda a sexta-feira, até o dia 17 de abril de 2006. Estando disponível, também,
no endereço www.campinas.sp.gov.br/setec. Entrega dos Envelopes até 10:00 horas
do dia 19/04/2006. Abertura dos Envelopes será às 10:15 horas do mesmo dia.
Telefone para contato (0-XX-19) 3234-41.81 Ramal: 216.

Campinas, 08 de abril de 2006
LUIS AUGUSTO ZANOTTI

Presidente da Colsetec

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2370, DE 08 DE MARÇO DE 2006
Concede o Diploma de Honra ao Mérito a ADRA – Agência

Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais e dá
outras providências

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito a ADRA – Agência
Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais pelos relevantes
trabalhos prestados juntos à área de assistência social no município de Campinas.

Art. 2º - A entidade homenageada será entregue diploma, conforme
especificações do artigo 17 da Resolução n° 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo
correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

DÁRIO SAADI
Presidente

AUTORIA: VEREADOR DÁRIO SAADI
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 08 DE MARÇO DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2371, DE 08 DE MARÇO DE 2006
Concede Medalha Carlos Gomes ao Ministério de Música El Shaddai

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida Medalha Carlos Gomes ao Ministério de Música El
Shaddai, por ter se destacado na produção de atividades artísticas e culturais a
nível nacional, elevando o nome de Campinas.

Art.2º - Ao ministério homenageado será entregue medalha conforme
especificações do artigo 17 da Resolução 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste decreto legislativo
correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal de
Campinas, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 08 de Março de 2006
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR JORGE SCHNEIDER
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 08 DE MARÇO DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº2372, DE 08 DE MARÇO DE 2006
Concede Medalha Dorcelina de Oliveira Folador ao Grupo De

Mulheres Na Periferia
A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedida a Medalha “Dorcelina de Oliveira Folador” ao Grupo de
Mulheres na Periferia, pelos relevantes serviços prestados às mulheres de Campinas.

Art. 2º - Ao Grupo homenageado será entregue medalha conforme especificações
do artigo 17 da Resolução 717, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste decreto legislativo
correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal,
consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 08 de Março de 2006
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR CARLOS SIGNORELLI
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 08 DE MARÇO DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

Publicado novamente por ter saído com incorreção na numeração.
LEI N. 12.490, DE 06 DE MARÇO DE 2006

Dispõe sobre a Obrigatoriedade de Médicos Veterinários
Identificarem Animais Castrados no Município de Campinas

A Câmara Municipal aprovou e eu, Dário Saadi, seu Presidente, promulgo, nos
termos do § 5º do Artigo 51 da Lei Orgânica do Município a seguinte lei:

Art. 1º – Ficam obrigados os médicos veterinários a promover a identificação
dos animais que forem submetidos aos procedimentos cirúrgicos de esterilização.

Art. 2º – O tipo de identificação deverá ser deliberado em regulamentação
posterior, conforme resolução apresentada através de audiência pública, com
os veterinários e entidades protetoras dos animais do município.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 06 de março de 2006
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: FELICIANO NAHIMY FILHO

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

LEI Nº 12.496, DE 08 DE MARÇO DE 2006
Altera a Redação do artigo 1º da lei 10.845 de 24 de maio de 2001 que
“Autoriza a Veiculação de Publicidade nos Veículos do Serviço Público

Municipal de Transporte e dá outras Providência”
A Câmara Municipal aprovou e eu, seu Presidente, Dário Saadi, promulgo nos
termos do §5º do Art. 51 da Lei Orgânica do Município a seguinte lei:

Art. 1º - O artigo 1º da Lei 10.845, que “Autoriza a Veiculação de Publicidade nos
Veículos do Serviço Público Municipal de Transporte”, passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 1º - Fica permitida a veiculação de matéria publicitária nos veículos
pertencentes ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Campinas – STCU, ao
Sistema de Transporte Alternativo Municipal – STAM, escolares e táxis individualmente,
por cooperativa ou empresa, na forma e condições estabelecidas nesta Lei”.

Art. 2º - O Executivo deverá regulamentar esta Lei no prazo máximo de 60
(sessenta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 08 de março de 2006

DÁRIO SAADI
Presidente

AUTORIA: VEREADOR ANTONIO FLÔRES.
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 08 DE MARÇO DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

LEI N. 12.497, DE 08 DE MARÇO DE 2006
Dispõe sobre a Obrigatoriedade do Poder Público Inserir nas Placas

de Denominação de Logradouros Públicos o Código de Endereço
Postal (CEP) e o Nome do Bairro

A Câmara Municipal aprovou e eu, seu Presidente, Dário Saadi, promulgo nos
termos do §5º do Art. 51 da Lei Orgânica do Município a seguinte Lei:

Art. 1 º- Fica a Prefeitura Municipal obrigada a inserir nas placas de denominação
de logradouros públicos o respectivo Código de Endereçamento Postal (CEP) e
o nome do bairro.

Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar parcerias com entidades
privadas para o cumprimento da presente lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente a Lei 6.739 de 08 de novembro de 1991.

Campinas, 08 de março de 2006
DÁRIO SAADI

Presidente
AUTORIA: VEREADOR CIDÃO SANTOS
PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 08 DE AGOSTO DE 2006.

TADEU EXPEDITO FIGUEIREDO
Diretor Geral

EDITAL DE EXTRAVIO
A. BORDON & CIA LTDA – ME com endereço à Rua Profª Alayde Toledo Garllipi,
n.º 398 – Jd. Esmeraldina, em Campinas/SP., CNPJ/MF 64.887.474/0001-80 – Insc.
Est. 244.375.819.112, DECLARA para os devidos fins e efeitos legais que, foram
extraviados os seguintes documentos: Livros de Registro de Entradas modelo 1A n.º 01/
90 modelo 06 e manuais; Talonários Fiscais de Vendas – série D–1 do n.º 001 ao n.º 4.000
(emitidas e lançadas n.º 001 à 3.000, 3.001 à 4.000 estavam todas em branco); Talonários
Fiscais de Vendas – série ME do n.º 001 ao n.º 250; Notas Fiscais de Entradas (diversa) dos
anos de 1990 à1999; e outros documentos não ligados diretamente ao Estado/Posto
Fiscal ICMS. Declara ainda que não se responsabiliza pelo uso indevido dos mesmos.
(07, 08, 09/03)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sr. (a) Cooperado (a)

A COTESCAR- Cooperativa de Trabalho e Serviços em Transporte de Campinas
e Região, CNPJ n° 04.525.417/0001-29, COMUNICA a data de nossa Assembléía
Extraordinária, a realizar-se no pr6ximo dia 10 de Abril na sede do Sindicato dos
Ferroviários de Campinas, situado a Rua Sales de Oliveira, n° 254- Vila Industrial, com o
número de 156 cooperados ativos, a se deliberar sobre os seguintes ASSUNTOS: 1.
Prestação de conta do exercício 2.005 Compreendendo relatório do conselho de
administração, balanço geral e demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas e o
parecer do conselho fiscal. 2. Eleiçao dos membros do conselho fiscal e respectivos
suplentes, 3. Assuntos de interesse geral, excuidos os assuntos do artigo 40 e do artigo 41
do estatuto social. Contamos com a presença de todos. A Diretoria. HORÁRIO DA
ASSEMBLEIA: 1º CHAMADA ÀS 16:30 h 2a CHAMADA ÀS 17:30 h 38 CHAMADA ÀS 18:30 h

Campinas, 06 Março 2.006
WEDER LEONARDO DE SOUZA

Diretor Presidente
COTESCAR- COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE

CAMPINAS E REGIÃO
(08, 09 E 10/03)
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