
Vila União melhor sinalizada
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A Emdec fez

ontem a manutenção

da sinalização de

solo de várias ruas e

avenidas da Vila União
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Chuvas fortes causam danos e DefesaChuvas fortes causam danos e Defesa
Civil reforça ações preventivas na cidade
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A Defesa Civil de

Campinas (DCC)

registrou, até o final

da tarde de ontem, 27

ocorrências relacionadas

às chuvas fortes que

caíram na cidade. A

chuva mais intensa

aconteceu por volta

das 11h40, durou cerca

de 40 minutos e alagou

imóveis e trechos de

vias públicas em

diversos pontos da

cidade, devido ao

comprometimento do

sistema de vazão. A

DCC reforçou medidas

para evitar entupimento

de bocas de lobos e

sinistros por raios

PÁGINA 3

Veja o eclipse no Observatório
Fechado para reparos, o

Observatório Municipal

abre amanhã para

observação do eclipse

total da Lua

PÁGINA 16

Confira as
oportunidades
de emprego
PÁGINA 15

Seminário da
Ouvidora discute
papel da mídia
PÁGINA 4

Padre Anchieta
tem terceira edição
do Corpo e Arte

PÁGINA 16
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Paidéia aconselha em testes de HIV
A quarta equipe do Paidéia

termina sua capacitação

amanhã sobre

aconselhamento em

situações de teste de HIV
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ECONOMIA VERDE     Os hortifrutis estão 13% mais baratos, em média, na Ceasa Campinas, e produtos como o tomate santa cruz tiveram

queda de 55,6%, o que torna bastante convidativas as compras no entreposto atacadista municipal

Crianças é vacinada contra catapora: prevenção, e em caso de infecção, procurar Centro de Saúde

Subiu para 37 o
número de surtos de
catapora em Campinas
este ano. A doença
vem sendo mantida
sob controle na cidade,
com bloqueio em
escolas onde se
registram casos e
vacinação dos
chamados suscetíveis:
crianças com menos de
cinco anos e adultos
não vacinados

PÁGINA 5

Catapora tem
37 surtos este
ano, na cidade
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Nota oficial
Considerando que vence no próximo dia 18 de dezembro o atual contrato que

instituiu o Sistema Integrado de Limpeza Urbana (coleta, varrição e destinação

final do lixo doméstico e hospitalar produzido no Município);

Considerando a necessidade de o Governo Municipal garantir a continuidade

dos serviços;

Considerando, por fim, a atribuição legal da atual Administração Municipal em

realizar um novo processo licitatório;

O Governo Democrático e Popular de Campinas vem a público esclarecer

que:

1- A Prefeita Izalene Tiene assinou autorização para dar início à licitação pública

que irá escolher as novas empresas ou consórcios que responderão pela limpeza

pública e manutenção urbana – compreendendo a coleta, a limpeza e o trans-

porte de resíduos sólidos de Campinas;

2 - O edital da licitação será publicado na edição desta terça-feira, 26 de outubro

de 2004, do Diário Oficial do Município, e em jornais de grande circulação;

3 - O edital prevê mudanças em relação ao atual contrato, assinado pela

gestão anterior:

a) o Município será dividido em dois lotes para coleta, limpeza pública e

manutenção urbana;

b) o contrato terá validade de dois anos, metade do tempo que prevê o

atual, para permitir que a nova Administração tenha possibilidade de

readequar o sistema de limpeza urbana de Campinas;

4 - Uma nova licitação – em edital específico, a ser publicado em breve –

irá escolher as empresas ou consórcio para a coleta e tratamento do lixo

hospitalar, bem como para a destinação final dos resíduos sólidos de Cam-

pinas;

5 - Todo o processo licitatório está sendo feito de forma clara e transparen-

te e, reafirmamos, atende aos preceitos legais da Administração Pública;

6 - A atual Administração irá encaminhar o processo licitatório para evitar a

descontinuidade do serviço, cabendo ao futuro prefeito de Campinas a as-

sinatura ou não dos novos contratos;

Prefeitura de Campinas

Governo Democrático em Popular

CLÁUDIA XAVIER

As Centrais de Abasteci-
mento de Campinas S/A
(Ceasa) registraram, na se-
mana passada, uma queda
média de 13% nos preços
dos hortifrutis, tendência
que deve se manter esta se-
mana, se não ocorrerem
grandes mudanças climáti-
cas.

De acordo com a asses-
soria de imprensa da Cea-
sa, os produtos que regis-
traram queda de preços
são limão tahiti (8,3%), ma-
racujá do tipo azedo
(39,3%), melão comum
amarelo (19,6%), melancia
redonda (30,8%), couve-flor
(20%), repolho verde liso
(14,3%), abobrinha brasilei-
ra (37,1%), berinjela (10,7%),
chuchu (31,8%), jiló (23,3%),
pepino caipira (18,2%), pi-
mentão (46,7%), quiabo
(20%), vagem macarrão
(15%), batata comum (24%),
batata lisa (10,7%), cebola
(10%) e cenoura (16,7%). O
tomate santa cruz foi o pro-
duto que obteve a maior
queda de preço: 55,6%.

Preços de hortifrutis registram queda
de até 55,6% nas bancas da Ceasa

Preço do tomate
foi o que mais caiu.
Média da queda
dos hortifrutis é
de cerca de 13%

GRANDE OFERTA E
BAIXA DEMANDA

Uma das explicações da
Ceasa para a baixa nos pre-
ços é que o período desta-
cou-se pela grande oferta
de produtos e baixa deman-
da, proporcionando ao
mercado reduções acentua-
das nos preços da maioria
dos itens.

Além disso, as boas con-
dições climáticas teriam
contribuído para produções

satisfatórias, fazendo com
que o volume de oferta su-
bisse em relação ao que vi-
nha sendo registrado ante-
riormente.

De acordo com a Ceasa,
somente os mamões das
variedades formosa e havaí
tiveram aumentos, de 6,2%
e de 26,1%, respectivamen-
te, devido à retração da
oferta da fruta proveniente
dos estados da Bahia e do
Espírito Santo.

Os demais produtos que
completam o quadro geral
de ofertas permaneceram
estáveis, sem quaisquer al-
terações ao longo da sema-
na passada como, por
exemplo, abacaxi havaiano,
banana nanica, laranja
pêra, maçã, acelga, alface
lisa e crespa, chicória, bata-
ta doce e beterraba.

A Ceasa ressalta que esta
época é boa também para a
compra de frutas sazonais

RECEITA PARA

APROVEITAR OS PREÇOS

MAIS BAIXOS

Pimentão Recheado ao Vapor

Ingredientes

4 pimentões grandes

2 xícaras (chá) arroz cozido

200 grs de carne moída crua

1 cebola picada

4 colheres (sopa) de salsinha picada

1 colher (sopa) de margarina

1 colher (chá) de molho de pimenta

Sal a gosto

Modo de fazer

Corte os pimentões no sentido do

comprimento, retire as sementes e

as películas.

Misture o restante dos ingredientes

e recheie o pimentão com essa mis-

tura, pressionando bem.

Acomode na vasilha onde será cozi-

do e deixe no vapor por 25 minutos.

A carne moída pode ser substituída

por frango desfiado.

como o pêssego e a nectari-
na. No entanto, a ameixa do
tipo rubi e a uva tipo niága-
ra, ainda estão com ofertas
reduzidas e preços relativa-
mente altos.

De acordo com a Ceasa, a
cotação para esta semana vai
depender das condições cli-
máticas. A semana passada
foi produtiva para a agricultu-
ra porque as temperaturas
estavam altas e a quantida-
de de chuva foi pequena.
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Hortifrutis na Ceasa: muitos produtos estão
sendo comercializados à quase a metade
do preço. O preço do tomate santa cruz foi
o que mais caiu: 55,7%
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DONIZETI VIEIRA

A Defesa Civil de Campi-
nas (DCC) registrou 27 ocor-
rências devido à chuva forte
que atingiu a cidade ontem,
por volta das 11h40, e durou
aproximadamente 40 minu-
tos. A maioria dos casos foi
de alagamentos de imóveis
e trechos de vias públicas
em diversos pontos da ci-
dade, devido ao grande vo-
lume de água e o compro-
metimento do sistema de
vazão. O órgão aproveita
para reforçar medidas pre-
ventivas para evitar proble-
mas com entupimento de
bocas de lobos, na estrutu-
ra das residências e com
raios.  

Para fazer reparos nos
problemas e prestar atendi-
mento aos moradores, a
DCC acionou órgãos que in-
tegram o Sistema Municipal
de Defesa Civil, como as
Secretarias Municipais de
Habitação, Educação e de
Serviços Públicos, por meio
de ARs e Subprefeituras, e a
Empresa de Desenvolvi-
mento de Campinas (Em-
dec).

Conforme o levantamen-
to da DCC, a chuva causou
alagamento na escola Pro-
fessor Zeferino Vaz, situado
à Rua José Augusto de Ma-
tos (Vila União) e de residên-
cias nas ruas Rui Rodrigues
(Vila Regina), Benedito Iny
D’Avila (Jd. Satélite Íris III),
Luís Henrique Giovanetti
(Jd. Florence II) e na Maria
Luiza Cardoso (Jd. Alovrada.
O problema também atin-

Defesa registra 27 ocorrências causadasDefesa registra 27 ocorrências causadas
pelas chuvas e reforça ações preventivas

Chuva mais intensa
foi de manhã, durou
40 minutos e alagou
vários pontos, por
falta de vazão Além dos comunicados

transmitidos pelos órgãos
que integram o Sistema Mu-
nicipal de Defesa Civil e na
imprensa, equipes de traba-
lho, com o apoio de voluntá-
rios, visitam áreas de riscos na
cidade, para divulgar o con-
junto de medidas de preven-
ção a todo tipo de ocorrência
causada pelas chuvas. As in-
formações também estão
contidas em folheto que é
distribuído durante o trabalho
de campo.

Esse trabalho antecede o
Plano de Contingência ou Ve-
rão que é desencadeado todo
ano de dezembro a março,
período que chove com mais
freqüência e intensidade. In-
tegram o Sistema Municipal
de Defesa Civil diversos ór-
gãos públicos, como as Se-
cretarias Municipais de Habi-
tação, Saúde, Assistência So-
cial, Serviços Públicos, Trans-
portes, Obras e Projetos, Sa-
nasa, Cohab, Setec, Guarda
Municipal e os Bombeiros,
entre outros.

Quando chove com inten-
sidade, os técnicos vistoriam
áreas de riscos para verificar
se pode ocorrer deslizamen-
to de terra e soterrar residên-
cias. Nesse caso, as pessoas
são orientadas a desocupar o
local. A DCC faz gerencia o
Sistema de Defesa Civil e os
demais órgãos públicos exe-
cutarão as medidas preventi-
vas e emergenciais para solu-
ção dos problemas, cada um
em sua área de ação. As equi-
pes ficam de prontidão e são
acionadas pela DCC confor-
me a situação.

A Defesa Civil de Campi-
nas, criada há 13 anos e a
mais antiga da região, tem
sua sede administrativa à Rua
Pastor Cícero Canuto de
Lima, nº 401, no Parque Itália,
e o setor operacional na Esta-
ção Cultura. O funcionamen-
to é ininterrupto, recebendo
pedidos da população pelo
Código Telefônico 199.

Nesse período de chuvas,
a DCC manterá contatos per-
manentes com as demais
DCs da região e a Coordena-
doria Regional de DC do Go-
verno do Estado.

Outras providências im-
portantes recomendadas
pelos técnicos e funcionári-
os da DCC dizem respeito
aos moradores que residem
nas proximidades dos rios e
córregos. Entre outros cui-
dados, eles devem observar
se o nível das águas está su-
bindo rápido e se aproxi-
mando das moradias. Se

Ação precede
o Plano de

Contingência

giu trechos das avenidas
Princesa D’Oeste, das
Amoreiras e Heitor Pente-
ado (Parque Taquaral),
além das ruas Carlos de
Campos (Vila Industrial) e
Papa São Nicolau (Vila Pa-
dre Anchieta), entre outros
locais. Equipes de Admi-
nistrações Regionais, Sub-
Prefeituras e da Emdec es-
tiveram nos locais monito-
rando os problemas e
prestando atendimento.
Alguns locais necessitam
de um sistema mais efici-
ente de drenagem das
águas pluviais.

Uma das preocupações

dos órgãos que integram o
Sistema Municipal de De-
fesa Civil é com relação ao
lixo e entulho colocados
nas calçadas e jogados no
leito dos córregos, pois pi-
oram ainda mais a vazão
das águas das chuvas nos
pontos mais críticos, cau-
sando inundações de mo-
radias, vias e praças públi-
cas situadas nas baixadas.
De acordo com a DCC, as
pessoas não devem colo-
car os sacos de lixo nas
vias públicas quando esti-
ver na iminência de chover
pois são, com freqüência,
levados pela enxurrada e

Moradores de áreas ribeirinhas devem ficar atentos
isso estiver ocorrendo, de-
vem sair e procurar abrigo
em um lugar seguro, como
associação de moradores e
escola, não se esquecendo
de entrar em contato no te-
lefone 199 da DCC.

Os moradores também
devem verificar com freqüên-
cia as condições da estrutu-
ra, instalações elétricas e hi-

dráulicas das residências.
Casos de trincas e rachadu-
ras nas paredes devem ser
corrigidos a partir da orien-
tação de técnicos compe-
tentes. Cuidados igualmente
importantes devem ser to-
mados com relação ao telha-
do, calhas e condutores, que
devem estar em ordem para
fazer o escoamento adequa-

do das águas das chuvas.
Os técnicos lembram

que, quando estiver choven-
do forte e relampejando, as
pessoas não devem ficar
expostas ou procurar abrigo
em baixo de árvores e ficar
próximas de cerca de ara-
mes, pois esses locais são
atingidos com mais fre-
qüência por raios.

prejudicam o funciona-
mento do sistema de dre-
nagem de águas pluviais.
As equipes de trabalho da
Secretaria Municipal de
Serviços Públicos conso-
mem muito tempo, diaria-
mente, para limpar e de-
sobstruir esses equipa-
mentos. Somente na se-
gunda e terça-feira da se-
mana passada, dias 18 e
19, foram deixadas em or-
dem aproximadamente
200 bocas de lobos e gale-
rias que apresentaram pro-
blema de vazão durante o
temporal que atingiu a ci-
dade no domingo, dia 11. 
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Vista do
Centro, com o
tempo fechado,
antes das
chuvas. Ao
lado, rejeitos
em bocas de
lobo, que
dificultam a
vazão das
águas
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REGINA ROCHA PITTA

Aberto ao público em ge-
ral, o II Seminário da Ouvi-
doria de Campinas traz hoje
para o centro das discus-
sões a mídia. O tema A ques-

tão nacional e os dilemas sociais

são abordados de forma ampla,

democrática e pluralista pela mí-

dia? será debatido a partir
das colocações do jornalis-
ta José Arbex Júnior, no Sa-
lão Vermelho da Prefeitura
de Campinas, às 19h. Pre-
tende-se com o debate ana-
lisar e discutir a forma de di-
vulgação das notícias e
como fica a liberdade de im-
prensa num processo de
concentração de poder e de
monopolização de canais

Mídia é tema de discussão em
seminário promovido pela Ouvidoria

Evento acontece hoje
no Salão Vermelho
e tem a participação
do jornalista
José Arbex Junior

de divulgação, diz o ouvidor
José Alberto da Silva Cura-
do.

José Arbex Junior é editor
especial da revista Caros
Amigos, foi correspondente
internacional da Folha de
São Paulo e cobriu eventos

internacionais como a que-
da do Muro de Berlim em
1989, a Guerra do Golfo em
1991 e, em maio deste ano,
a nova fase do processo
plebiscitário na Venezuela.

Arbex, que é Doutor em
História Social pela USP, é

também professor dos cur-
sos de jornalismo da Ponti-
fícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP) e da
Fundação Casper Líbero.
Entre os prêmios que acu-
mula no decorrer de sua car-
reira, destaca-se o Jabuti de

melhor livro-reportagem de
1997, com “O Século do Cri-
me” (co-autoria com Cláudio
J. Tognolli); em 1999, ga-
nhou o prêmio Vladimir
Herzog de Direitos Huma-
nos, pela reportagem “Ter-
ror no Paraná”, publicada na
Caros Amigos e, em 2003, o
Grupo Tortura Nunca Mais
conferiu-lhe a Medalha Chi-
co Mendes de Direitos Hu-
manos, por sua contribui-
ção aos Direitos Humanos
no campo do jornalismo.

Na última terça-feira, dia
19, o tema discutido “Ciência
e tecnologia a serviço da
construção de um projeto na-
cional”, teve como palestran-
tes o Renato Dagnino, do De-
partamento de Política Cien-
tífica e Tecnológica do Insti-
tuto de Geociências da Uni-
camp e Evaristo de Miranda,
do Centro Nacional de Pes-
quisa por Monitoramento de
Satélite da Embrapa.

STEPHAN CAMPINEIRO

A Empresa Municipal de
Desenvolvimento de Campi-
nas (Emdec) realizou ontem
a manutenção da sinaliza-
ção viária na rua Willian Fara-
cini, na Vila União, região
Noroeste do Município.

O trabalho, com reforço
na sinalização que define
a preferencial em três cru-
zamentos da rua Willian
Faracini, foi realizado jun-
to à avenida Carlos Lacer-
da e ruas Antonio Moisés
Saua e Dra. Joana Zanaga
Aboim Gomes.

Além da pintura das le-
gendas Pare e faixas dupla
amarelas, as placas de pa-
rada obrigatória existentes
no local também foram re-
postas ou substituídas. Du-
rante o período de trabalho,
a equipe de sinalização viá-
ria da Emdec também pin-
tou duas lombadas na rua
Willian Faracini e outra na
rua Honoré Tourneux Filho,
além de substituir as placas
de advertência aos motoris-
tas sobre a existência do
dispositivo e a velocidade
máxima permitida no local.

Emdec reforça
sinalização na

Vila União

1. A Almanaque Projetos Culturais é a executora da programa-
ção artística realizada aos domingos no Barracão de Lemos, re-
cinto da Estação Cultura, e é responsável pela contratação de
artistas e todos os serviços e equipamentos necessários para a
realização dos shows que lá ocorrem.
 
2. No último domingo, dia 24 de outubro, estavam agendados
os shows do conjunto Zabalê às 17h e de Tom Zé às 19h.
 
3. O show do conjunto Zabalê teve início às 17h25 e trans-
correu normalmente. O show de Tom Zé teve início pontual-
mente às 19h.
 
4. Transcorridos aproximadamente 20 minutos do show de Tom
Zé, houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica
do Barracão de Lemos e de sua área externa anexa. A energia
elétrica para o local estava sendo fornecida por gerador contra-
tado pela Almanaque de empresa especializada, e tinha potên-
cia de 150 KVA, suficiente para alimentar as cargas envolvidas
no evento, quais sejam a iluminação e sonorização dos shows e
a iluminação interna e externa do Barracão de Lemos.
 
5. Imediatamente após a interrupção, as equipes técnicas de
produção constataram que o gerador havia parado de funcio-
nar e providenciaram uma ligação elétrica alternativa para ga-
rantir a iluminação interna do Barracão, onde estima-se haviam
mais de mil pessoas. Esse procedimento levou alguns minutos e
durante o seu desenrolar o público permaneceu onde se en-
contrava, em calma, assistindo ao artista Tom Zé prosseguir o
seu espetáculo, somente com voz e violão, no escuro.
 
6.  As equipes da Secretaria de Cultura que acompanhavam o
evento fizeram contato imediato com a Guarda Municipal, Em-
presa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e
Polícia Militar, informando o ocorrido e solicitando apoio.
 
7. Reestabelecido o fornecimento provisório de energia para

iluminação interna do Barracão, informei ao artista Tom Zé, ain-
da no palco cantando para o público,  que não havia mais con-
dições técnicas de realização do espetáculo, se não porque a
carga demandada pelos equipamentos era superior àquela dis-
ponível na ligação provisória, mas porque também amplificado-
res, e periféricos do sistema de sonorização haviam se danifica-
do com a súbita interrupção de energia.
 
8. Tom Zé prossegui cantando (utilizando-se do único microfo-
ne que ainda funcionava) com seus músicos por mais alguns
minutos, despediu-se e se retirou.
 
9. Informei ao público do ocorrido, da impossibilidade técnica
do prosseguimento do espetáculo devido à pane no gerador e à
danificação de equipamentos essenciais ao show.
 
10. O público se retirou ordenadamente e nenhum incidente
foi registrado.
 
Sendo esses os fatos, informo a V. Sa. que as providencias jurídi-
cas estão sendo consideradas  contra a empresa contratada
para a prestação de serviço de locação do gerador defeituoso.
Aproveito para agradecer e elogiar a equipe desta Secretaria que
agiu com competência para prevenir quaisquer eventuais trans-
tornos.
 
Lamentamos o fato de tão singular artista da nossa música não
poder ter concluído o seu show, louvamos o seu comportamen-
to extremamente espirituoso em prosseguir cantando com seus
músicos mesmo sem iluminação e homenageamos o público
pela serenidade e compreensão frente ao imprevisto.
 
Atenciosamente,
 

Newton Gmurczyk
Diretor

Almanaque Projetos Culturais

Nota oficial
Show do Tom Zé na Estação Cultura
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Mesa do Seminário da Ouvidoria, na terça-feira da semana passada, com o  tema Ciência e Tecnologia
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TALITA EL KADRI

O Distrito de Saúde Norte,
com apoio do Centro de Re-
ferência (CR) em DST/Aids de
Campinas, encerra amanhã a
capacitação da quarta equipe
do Paidéia em aconselha-
mento pré e pós testagem
com exame para HIV. O trei-
namento, promovido em
dois encontros, conta com
recursos do Ministério da
Saúde para o Programa Mu-
nicipal de Descentralização
das Ações de DST/AIDS e
acontece das 8h às 17h, no
Serviço Social do Comércio
(Sesc) do Bonfim, que fica na
rua Rua Dom José I, 270.

O objetivo é que todas as
26 equipes de saúde da famí-
lia do Distrito Norte estejam
capacitadas para desenvolver
o aconselhamento até o final
de 2004 e também para que
possam abordar, com mais

preparo, questões ligadas à
sexualidade. De acordo com
a enfermeira do Centro de
Testagem e Aconselhamento
(COAS/CTA), Maria Alice Sat-
to, a sensibilização para
aconselhamento é feita por
meio de dinâmicas de grupo,
simulações, discussões de

casos hipotéticos e exposição
de teoria.

“Ao ser capacitado, o pro-
fissional vai poder receber a
pessoa que quer fazer o tes-
te, conversar sobre o assun-
to dando informações ge-
rais sobre o vírus HIV, prepa-
rá-la para receber o resulta-

DENIZE ASSIS

A Secretaria de Saúde de
Campinas informou ontem
que subiu para 37 o número
de surtos de varicela (catapo-
ra) notificados à Vigilância
em Saúde (Visa) do Municí-
pio desde junho. As ocorrên-
cias foram registradas em
escolas e outras instituições
que atendem crianças na ci-
dade e somam 504 casos.
No último informe divulgado
pela Visa, em 7 de outubro,
havia 27 notificações.

Segundo a enfermeira
sanitarista Maria do Carmo
Ferreira, da Vigilância em
Saúde de Campinas, 29 dos
37 surtos ocorreram a partir
de agosto, situação que
confirma a característica sa-
zonal da doença que incide
com mais freqüência no fi-
nal de inverno e início da
primavera.

Em 2003, de junho a no-
vembro, 67 surtos foram no-
tificados à Visa de Campinas,
num total de 700 casos. De
acordo com Carmo Ferreira,

Sobem para 37 os surtos de cataporaSobem para 37 os surtos de catapora
informados à Vigilância em Saúde

Prefeitura toma ações
de controle em todos
os surtos, com
bloqueio em escolas e
vacinação dos suscetíveis

Equipes têm capacitação para aconselhamento em  testes de HIV
do, seja positivo ou negati-
vo, e só então encaminhar
o processo. O aconselha-
mento pós testagem conta
com orientações para cada
ocorrência, apontando,
principalmente, formas de
prevenção levando em con-
ta as práticas e os riscos de
conduta desse indivíduo”,
afirma Maria Alice.

Segundo ela, o trabalho
melhora o atendimento ao
usuário, já que visa capacitar
o profissional para qualificar
o atendimento, tirar dúvidas,
promover o aconselhamen-
to, esclarecer pensamentos
errôneos em relação à doen-
ça e fazer escuta qualificada
de casos. Na região Norte,
até o final do ano, cinco
equipes de aproximadamen-
te 30 pessoas estarão capa-
citadas. O último encontro
acontece nos dias 17 e 23 de
novembro.

não existe este ano e não
houve no ano passado ne-
nhuma situação anormal
com relação à catapora na
cidade. O que ocorreu é que
a entrega das vacinas está
condicionada à comunica-
ção de surtos e, por isso,
Campinas passou a notificar
casos com maior freqüência.
Também não é possível
comparar dados de 2004 e
2003 com épocas anteriores,
já que a incidência da varice-
la é subnotificada.

A sanitarista informa
que a Secretaria de Saúde

de Campinas tem adotado
ações de controle e vigilân-
cia epidemiológica em to-
dos os surtos informados à
Visa. As medidas incluem
bloqueio em instituições
coletivas com vacinação
dos suscetíveis. “No entan-
to, as doses são liberadas
mediante notificação dos
casos e disponibilizadas
para os suscetíveis ou seja
todas as crianças menores
de cinco anos e adultos
que ainda não tiveram vari-
cela e que tiveram contato
prolongado com o doen-

te”, diz Carmo Ferreira.
A orientação da Secreta-

ria de Saúde, conforme nor-
mas do Ministério da Saúde
e da Organização Mundial
de Saúde (OMS), é de que
crianças com suspeita de
catapora sejam encaminha-
das aos centros de saúde e,
confirmado o diagnóstico,
afastadas da creche ou es-
cola até o sétimo dia após o
surgimento das lesões ou
até que todas as crostas te-
nham caído.

Também é importante
manter cuidados com a higi-

ene, como aparar as unhas
da criança e manter o banho
diário. “Estas medidas sim-
ples podem evitar a infecção
das vesículas por bactérias,
que podem agravar o qua-
dro”, diz a enfermeira sani-
tarista Brigina Kemp, da Visa
municipal. A sanitarista afir-
ma que a aspirina nunca
deve ser utilizada para o tra-
tamento, pois pode causar
complicação.

BOLHAS

PELO CORPO

A catapora é uma doença
contagiosa, causada pelo ví-
rus varicela-zoster, que atinge
principalmente menores de
15 anos. A principal forma de
manifestação da doença é o
surgimento de pequenas bo-
lhas pelo corpo, que evoluem
para crostas e cicatrizam em
aproximadamente cinco
dias. O quadro também pode
apresentar febre e indisposi-
ção. “Na imensa maioria dos
casos, a varicela é benigna.
No entanto, pacientes com
desnutrição ou quadro de
baixa imunidade tendem a
apresentar formas mais gra-
ves da doença, como pneu-
monia e complicações he-
morrágicas, o que pode cau-
sar óbitos”, diz Brigina.
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Criança recebe vacina contra a catapora: doses são liberadas mediante notificação de casos

O último levantamento di-
vulgado pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde aponta que
Campinas tem notificados
3.730 casos de Aids de 82 até
setembro de 2003. Deste to-
tal, 52% já foram a óbito
(1.956). De todos os casos
notificados, 2.767 são ho-
mens e 963 são mulheres,
proporção de aproximada-
mente três casos em homens
para cada caso em mulheres.
Na década de 80, início da
epidemia, esta proporção era
em média de 50 homens
para cada mulher.

A faixa etária com maior
número de casos é entre 25 e
39 anos e a principal via de
transmissão da Aids em
Campinas, atualmente, é por
meio da relação heterossexu-
al – de homem com mulher –
, seguida imediatamente pe-
las transmissões entre usuá-
rios de drogas injetáveis.

Equipe do Paidéia: curso de capacitação termina amanhã
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LEI Nº 12.119 DE 25 DE OUTUBRO DE 2004
Declara Órgão de Utilidade Pública Municipal o Centro do Professorado

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

Art. 1º - Fica declarado Órgão de Utilidade Pública Municipal o Centro do Professorado Paulista.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas,  25 de outubro de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

PROT. 04/08/3958
autoria: Vereador Carlos Francisco Signorelli

LEI Nº 12.120 DE 25 DE OUTUBRO DE 2004
Denomina Praça de Esportes Carlos Alberto Amadei Júnior uma praça esportiva

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

Art. 1º - Fica denominada Praça de Esportes Carlos Alberto Amadei Júnior, a praça esportiva
localizada no Jardim 01 do arruamento e loteamento Bairro das Palmeiras, perimetrada pelas
Avenida Oswaldo Von Zuben, Rua Conselheiro Leôncio de Carvalho e outras vias projetadas que
contornam a citada.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 25 de Outubro de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

PROT. 04/08/1260
autoria: Vereador Dário Saadi

LEI N. 12.121 DE 25 DE OUTUBRO DE 2004
Acrescenta os Incisos VII, VIII e IX ao Artigo 4º da Lei nº 4334, de 29 de outubro

de 1973, que “Cria o Fundo de Assistência ao Desporto Amador e dá outras
providências”

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

Art. 1º - Ficam acrescidos os incisos VII, VIII e IX ao artigo 4º da Lei Municipal nº 4334, de 29 de
outubro de 1973, que passa a ter a seguinte redação:

“Art.4
VII – adquirir ou locar bens imóveis para realização dos objetivos do Departamento de Esportes,
da Secretaria Municipal de Cultural, Esportes e Turismo, no que diz respeito ao desporto
amador;(AC)
VIII – construir, reformar, reparar, ampliar e equipar imóveis destinados a atividades esportivas
em geral, de propriedade do Município; (AC)
IX – adquirir material permanente e de consumo, bem como contratar serviços necessários à
manutenção e otimização dos equipamentos públicos esportivos e das atividades neles
desenvolvidas.” (AC)

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Campinas, 25 de Outubro de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

PROT. 04/10/16742
Autoria: Prefeitura Municipal de Campinas

LEI Nº 12.122 DE 25 DE OUTUBRO DE 2004
Dispõe sobre o repasse de verba da Prefeitura Municipal à Autarquia Municipal

SETEC – Serviços Técnicos Gerais e dá outras providências
A Câmara Municipal aprovou e eu Prefeita do Município de Campinas, sanciono e promulgo a
seguinte lei:

Art. 1º - O Poder Executivo fica autorizado a repassar a quantia de R$ 196.330,54 (cento e
noventa e seis mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), para a Autarquia
Municipal SETEC – Serviços Técnicos Gerais, com a finalidade de intensificar a fiscalização do
solo público do Município, por meio da ampliação do quadro de fiscalização da Autarquia.

Art. 2º - Fica a Prefeitura Municipal de Campinas autorizada a abrir um crédito especial no valor
de R$ 196.330,54 (cento e noventa e seis mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e quatro
centavos), destinado a cobrir as despesas da execução desta lei.

Art. 3º - O valor do crédito especial a que se refere o artigo anterior será coberto com recursos
financeiros provenientes do previsto no artigo 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4320, de 17 de
março de 1964.

Art. 4º - Fica a Autarquia Municipal SETEC – Serviços Técnicos Gerais autorizada a abrir um
crédito especial no valor de R$ 196.330,54 (cento e noventa e seis mil, trezentos e trinta reais e
cinquenta e quatro centavos), destinado a cobrir despesas da execução desta lei.

Art. 5º - O valor do crédito especial a que se refere o artigo anterior será coberto com recursos
financeiros provenientes do previsto no artigo 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4320, de 17 de
março de 1964.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 25 de Outubro de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

PROT. 04/08/4010
autoria: Prefeitura Municipal de Campinas

LEI Nº 12.123 DE 25 DE OUTUBRO DE 2004.
Denomina Rua José Leite Moura uma via pública do Município de Campinas.

A Câmara Municipal aprovou e eu Prefeita do Município de Campinas, sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua José Leite Moura, a Rua 15 do arruamento e loteamento Nova
Bandeirante Residencial, com início na Rua 01 e término na Rua 04.

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

Campinas, 25 de Outubro de 2004.
IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

PROT. 04/08/4011
autoria: Vereador Campos Filho

DECRETO N° 14952 DE 25 DE OUTUBRO DE 2004
Declara de Utilidade Pública e autoriza a instituição de Faixas de Servidão

Administrativa em área destinada à execução do Interceptor de Esgoto de Barão
Geraldo

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPINAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos
artigos 4º, inciso VI, letra “b” e 75, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, combinados com os
artigos 5º, letra “d”, 6º e 40 do Decreto – Lei Federal n.º 3.365, de 21 de junho de 1.941,
DECRETA:

Art. 1º Ficam declaradas de Utilidade Pública, para fins de instituição de faixas de servidão
administrativa, por via administrativa ou judicial, as áreas a seguir descritas e caracterizadas,
destinadas à execução do Interceptor de Esgoto de Barão Geraldo, a saber:
I - área de propriedade da Euro América Eventos Ltda e outros, herdeiros ou sucessores, com as
seguintes medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 3+17,28, com
coordenadas N=7480.540,9225 e E=285.400,4872 (ponto situado no vértice da presente área da
faixa, que encontra-se no eixo do Ribeirão Anhumas), deste ponto caminha em linha reta por uma
extensão de 35,14m com azimute de 225°20’00", deparando-se com a Estaca 5+12,40, com
coordenadas N=7480.516,2185 e E=285.375,4942 (este trecho pertence ao projeto 20030336),
ponto que corresponde a Estaca 6 + 6,15, deflete a esquerda e caminha em linha reta por uma
extensão de 45,87m com azimute de 141°05’06", deparando-se com a Estaca 8+12,00, com
coordenadas N=7480.480,5295 e E=285.404,3071, deste ponto deflete à direita e caminha em
linha reta por uma extensão de 33,00m com azimute de 174°04’13", deparando-se com a Estaca
10+5,00, com coordenadas N=7480.447,7061 e E=285.407,7163, deste ponto deflete à esquerda
e caminha em linha reta por uma extensão de 24,00m com azimute de 169°20’18", deparando-se
com a Estaca 11+9,00, com coordenadas N=7480.424,1204 e E=285.412,1565, deste ponto
deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão de 71,00m com azimute de 123°32’59",
deparando-se com a Estaca 15, com coordenadas N = 7480.384,8815 e E = 285.471,3283, deste
ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão de 55,74m com azimute de
85°59’15", deparando-se com a Estaca 17+15,74 com coordenadas N=7480.388,7819 e
E=285.526,9334 (confrontando nos alinhamentos descritos com terras da própria Gleba 2 de
propriedade de Euro América Eventos Ltda., chegando à confrontação com a propriedade de
Bastian Krouwel herdeiros ou sucessores), ponto onde conclui-se a descrição. Da Estaca 3+17,28
até a Estaca 5+12,40 a largura é de 10,00m, e da Estaca 6+6,15 até a Estaca 17+15,74 a largura
é de 5,00m, com 1.545,20m²;
II - área de propriedade de Bastian Krouwel e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes
medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 17+15,74 com coordenadas
N=7480.388,7819 e E=285.526,9334 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa
com área de propriedade de Euro América Eventos Ltda. e com área em descrição), deste ponto
caminha em linha reta por uma extensão de 35,52m com azimute de 85°59’15", deparando-se
com a Estaca 19+12,00, com coordenadas N=7480.391,2676 e E=285.562,3707, deste ponto
deflete à direita e caminha em linha reta por uma extensão de 33,00m com azimute de 101°41’08",
deparando-se com a Estaca 21+5,00, com coordenadas N=7480.384,5837 e E=285.594,6867,
deste ponto deflete a direita e caminha em linha reta por uma extensão de 77,00m com azimute
de 118°01’25", deparando-se com a Estaca 25+2,00 com coordenadas N=7480.348,4066 e
E=285.662,6589, deste ponto deflete a direita e caminha em linha reta por uma extensão de
47,00m com azimute de 183°04’34", deparando-se com a Estaca 27+9,00, com coordenadas
N=7480.301,4743 e E=285.660,1367, deste ponto deflete a esquerda e caminha em linha reta por
uma extensão de 35,00m com azimute de 155°54’24", deparando-se com a Estaca 29+4,00, com
coordenadas N=7480.269,5234 e E=285.674,4246, deste ponto deflete a esquerda e caminha em
linha reta por uma extensão de 87,05m com azimute de 131°39’30", deparando-se com a Estaca
33+11,05 com coordenadas N=7480.211,6622 e E=285.739,462 (confrontando nos alinhamentos
descritos com terras de Bastian Krouwel herdeiros ou sucessores, chegando à confrontação com o
lote 15 da quadra B do loteamento Chácaras Boa Sorte de propriedade de Mário Tambacia), ponto
onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com 1.572,87m²;
III - área do lote 15, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de propriedade
de Mário Tambacia e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e confrontações: a
faixa de servidão tem início na Estaca 33+11,05 com coordenadas N=7480.211,6622 e
E=285.739,462 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa com área de propriedade
de Bastian Krouwel herdeiros ou sucessores), deste ponto caminha em linha reta por uma extensão
de 8,95m com azimute de 131°39’30", deparando-se com a Estaca 34 com coordenadas
N=7480.205,7136 e E=285.746,1484, deste ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por
uma extensão de 13,24m com azimute de 121°02’00", deparando-se com a Estaca 34 + 13,24
com coordenadas N=7480.198,8855 e E=285.757,4973 (confrontando nos alinhamentos descritos
com terras do lote mencionado, e chegando aos limites do lote 14), ponto onde conclui-se a
descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com 110,97m²;
IV - área do lote 14, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de propriedade
de Mário Tambacia e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e confrontações: a
faixa de servidão tem início na Estaca 34+13,24 com coordenadas N=7480.198,8855 e
E=285.757,4973 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa com o lote 15), deste
ponto caminha em linha reta por uma extensão de 17,74m com azimute de 121°02’00", deparando-
se com a Estaca 35+10,99 com coordenadas N=7480.189,737 e E=285.772,703 (confrontando
neste alinhamento com terras do próprio lote 14, chegando aos limites do lote 13), ponto onde
conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com 88,73m²;
V - área do lote 13, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de propriedade
de Aparecido Antonioli e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e confrontações:
a faixa de servidão tem início na Estaca 35+10,99 com coordenadas N=7480.189,737 e
E=285.772,703 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa com área do lote 14),
deste ponto caminha em linha reta por uma extensão de 17,74m com azimute de 121°02’00",
deparando-se com a Estaca 36+8,74, com coordenadas N=7480.180,5886 e E=285.787,9086
(confrontando neste alinhamento com terras do próprio lote 13 e chegando aos limites do lote
12), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com
88,73m²;
VI - área do lote 12, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de propriedade
de Aparecido Antonioli e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e confrontações:
a faixa de servidão tem início na Estaca 36+8,74 com coordenadas N=7480.180,5886 e
E=285.787,9086 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa com o lote 13), deste
ponto caminha em linha reta por uma extensão de 17,74m com azimute de 121°02’00", deparando-
se com a Estaca 37+6,48 com coordenadas N=7480.171,4401 e E=285.803,1143 (confrontando
neste alinhamento com terras do próprio lote 12, chegando aos limites do lote 11), ponto onde
conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com 88,73m²;
VII - área do lote 11, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de propriedade
de Aparecido Antonioli e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e confrontações:
a faixa de servidão tem início na Estaca 37+6,48 com coordenadas N=7480.171,4401 e
E=285.803,1143 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa com o lote 12), deste
ponto caminha em linha reta por uma extensão de 17,74m com azimute de 121°02’00", deparando-
se com a Estaca 38+4,23 com coordenadas
N=7480.162,2916 e E=285.818,32 (confrontando no alinhamento descrito com terras do próprio
lote 11, chegando aos limites do lote 10), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão
possui uma largura de 5,00m; com 88,73m²;
VIII - área do lote 10, da quadra B, quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de propriedade
de Aparecido Antonioli e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e confrontações:
a faixa de servidão tem início na Estaca 38+4,23, com coordenadas N=7480.162,2916 e
E=285.818,32 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa com o lote 11), deste
ponto caminha em linha reta por uma extensão de 15,77m com azimute de 121°02’00", deparando-
se com a Estaca 39 com coordenadas N=7480.154,1601 e E=285.831,8352, deste ponto deflete
à direita e caminha em linha reta por uma extensão de 38,89m com azimute de 145°58’07",
deparando-se com a Estaca 40+18,89 com coordenadas N=7480.121,9274 e E=285.853,6022
(confrontando nos alinhamentos descritos com terras do próprio lote 10, chegando aos limites do
lote 09 de propriedade de Ramiro Neres Caldeira), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de
servidão possui uma largura de 5,00m, com 273,33m²;
IX - área do lote 09, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de propriedade
de Ramiro Neres Caldeira e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e confrontações:
a faixa de servidão tem início na Estaca 40+18,89, com coordenadas N=7480.121,9274 e
E=285.853,6022 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa com o lote 10), deste
ponto caminha em linha reta por uma extensão de 12,13m com azimute de 145°58’07", deparando-
se com a Estaca 41+11,02 com coordenadas N=7480.111,8782 e E=285.860,3885 (confrontando
no alinhamento descrito com terras do próprio lote 09 e chegando aos limites do lote 08), ponto
onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com 60,63m²;



7Campinas, terça-feira, 26  de outubro de 2004

X - área do lote 08, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de propriedade
de Ramiro Neres Caldeira e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e confrontações:
a faixa de servidão tem início na Estaca 41+11,02 com coordenadas N=7480.111,8782 e
E=285.860,3885 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa com o lote 09), deste
ponto caminha em linha reta por uma extensão de 1,98m com azimute de 145°58’07", deparando-
se com a Estaca 41+13,00 com coordenadas N=7480.110,2374 e E=285.861,4965, deste ponto
deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão de 11,36m com azimute de 109°43’54",
deparando-se com a Estaca 42+4,37 com coordenadas N=7480.106,3992 e E=285.872,1975
(confrontando nos alinhamento descrito com terras do próprio lote 08, chegando aos limites do
lote 07), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com
66,74m²;
XI - área do lote 07, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de propriedade
de Ramiro Neres Caldeira e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e confrontações:
a faixa de servidão tem início na Estaca 42+4,37 com coordenadas N=7480.106,3992 e
E=285.872,1975 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa com o lote 08), deste
ponto caminha em linha reta por uma extensão de 13,59m com azimute de 109°43’54", deparando-
se com a Estaca 42+17,96 com coordenadas N=7480.101,812 e E=285.884,9867 (confrontando
no alinhamento descrito com terras do próprio lote 07, chegando aos limites do lote 06), ponto
onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com 67,93m²;
XII - área do lote 06, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de propriedade
de Ramiro Neres Caldeira e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e confrontações:
a faixa de servidão tem início na Estaca 42+17,96 com coordenadas N=7480.101,812 e
E=285.884,9867 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa com o lote 07), deste
ponto caminha em linha reta por uma extensão de 13,59m com azimute de 109°43’54", deparando-
se com a Estaca 43+11,54 com coordenadas N=7480.097,2248 e E=285.897,7759 (confrontando
no alinhamento com terras do próprio lote 06, chegando aos limites do lote 05), ponto onde
conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com 67,93m²;
XIII - área do lote 05, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de
propriedade de Abílio Joaquim Morete e outros, herdeiros ou sucesssores, com as seguintes medidas
e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 43+11,54 com coordenadas
N=7480.097,2248 e E=285.897,7759 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa
com o lote 06), deste ponto caminha em linha reta por uma extensão de 13,59m com azimute de
109°43’54", deparando-se com a Estaca 44+5,13 com coordenadas N=7480.092,6376 e
E=285.910,5651 (confrontando no alinhamento descrito com terras do próprio lote 05, chegando
aos limites do lote 04), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura
de 5,00m, com 67,93m²;
XIV - área do lote 04, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de
propriedade de Abílio Joaquim Morete e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas
e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 44+5,13 com coordenadas
N=7480.092,6376 e E=285.910,5651 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa
com o lote 05), deste ponto caminha em linha reta por uma extensão de 13,59m com azimute de
109°43’54", deparando-se com a Estaca 44+18,71, com coordenadas N=7480.088,0505 e
E=285.923,3543 (confrontando no alinhamento descrito com terras do próprio lote 6, chegando
aos limites do lote 03), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura
de 5,00m, com 67,93m²;
XV - área do lote 03, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de propriedade
de Abílio Joaquim Morete e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e
confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 44 + 18,71 com coordenadas
N=7480.088,0505 e E=285.923,3543 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa
com o lote 04), deste ponto caminha em linha reta por uma extensão de 13,59m com azimute de
109°43’54", deparando-se com a Estaca 45+12,30, com coordenadas N=7480.083,4633 e
E=285.936,1435 (confrontando no alinhamento com terras do próprio lote 03, chegando aos
limites do lote 02), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de
5,00m, com 67,93m²;
XVI - área do lote 02, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de
propriedade de Abílio Joaquim Morete e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas
e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 45+12,30 com coordenadas
N=7480.083,4633 e E=285.936,1435 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa
com o lote 03), deste ponto caminha em linha reta por uma extensão de 0,70m com azimute de
109°43’54", deparando-se com a Estaca 45+13,00, com coordenadas N=7480.083,2281 e
E=285.936,7992, deste ponto deflete à direita e caminha em linha reta por uma extensão de
11,40m com azimute de 140°39’20", deparando-se com a Estaca 46+4,40, com coordenadas
N=7480.074,412 e E=285.944,0265 (confrontando nos alinhamentos com terras do próprio lote
02, chegando aos limites do lote 01), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui
uma largura de 5,00m, com 60,48m²;
XVII - área do lote 01, da quadra B, do quarteirão 609, loteamento Chácaras Boa Sorte, de
propriedade de Abílio Joaquim Morete e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas
e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 46+4,40 com coordenadas
N=7480.074,412 e E=285.944,0265 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa
com o lote 02), deste ponto caminha em linha reta por uma extensão de 22,60m com azimute de
140°39’20", deparando-se com a Estaca 47+7,00, com coordenadas N=7480.056,9342 e
E=285.958,3545, deste ponto deflete à direita e caminha em linha reta por uma extensão de
42,56m com azimute de 212°12’07", deparando-se com a Estaca 49+9,56 com coordenadas
N=7480.020,9169 e E=285.935,6716 (confrontando nos alinhamentos com terras do próprio
lote 01, chegando aos limites da Chácara Boa Sorte – remanescente de propriedade de Octávio
Francelino), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m,
com 325,82m²;
XVIII - área da Chácara Boa Sorte (Gleba remanescente) de propriedade de Octávio Francelino e
outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e confrontações: a faixa de servidão tem
início na Estaca 49+9,56 com coordenadas N=7480.020,9169 e E=285.935,6716 (ponto situado
no vértice da presente área da faixa, divisa com o lote 01 da quadra B – Chácaras Boa Sorte), deste
ponto caminha em linha reta por uma extensão de 56,44m com azimute de 212°12’07", deparando-
se com a Estaca 52+6,00 com coordenadas N=7479.973,1628 e E=285.905,5971, deste ponto
deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão de 59,00m com azimute de 177°50’40",
deparando-se com a Estaca 55+5,00 com coordenadas N=7479.914,2045 e E=285.907,8162,
deste ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão de 7,00m com azimute
de 163°37’30", deparando-se com a Estaca 55+12,00 com coordenadas N=7479.907,4933 e
E=285.909,7883 (confrontando nos alinhamentos descritos com terras das Chácaras Boa Sorte –
remanescente, chegando aos limites de propriedade de Marcos César Franco Pereira e outros),
ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com 612,17m²;
XIX - área de propriedade de Marcos César Franco Pereira e outros, herdeiros ou sucessores, com
as seguintes medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 55+12,00 com
coordenadas N=7479.907,4933 e E=285.909,7883 (ponto situado no vértice da presente área da
faixa, divisa com área da Chácara Boa Sorte – remanescente de propriedade de Octávio Francelino
e outro, herdeiros ou sucessores), deste ponto caminha em linha reta por uma extensão de 120,46m
com azimute de 163°37’30", deparando-se com a Estaca 61+12,46 com coordenadas
N=7479.791,9173 e E=285.943,7493 (confrontando neste alinhamento com terras de propriedade
de Marcos César Franco Pereira e outros, chegando aos limites da Gleba 58 propriedade de SG
Empreendimentos e Incorporações Ltda.), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão
possui uma largura de 5,00m, com 602,53m²;
XX - área de propriedade de CWV Loteamentos Ltda e outros, herdeiros ou sucessores, com as
seguintes medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 61+15,47, com
coordenadas N=7479.789,0299 e E=285.944,5978 (ponto situado no vértice da presente área da
faixa, divisa com faixa de viela sanitária instituída em área da Gleba 58 propriedade de SG
Empreendimentos e Incorporações Ltda.), deste ponto caminha em linha reta por uma extensão
de 4,53m com azimute de 163°37’30", deparando-se com a Estaca 62 com coordenadas
N=7479.784,6791 e E=285.945,8762, deste ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por
uma extensão de 57,48m com azimute de 108°33’04", deparando-se com a Estaca 65 com
coordenadas N=7479.766,3927 e E=286.000,367, deste ponto deflete à direita e caminha em
linha reta por uma extensão de 135,00m com azimute de 154°43’06", deparando-se com a Estaca
71+15,00 com coordenadas N=7479.644,3232 e E=286.058,0216, deste ponto deflete à direita e
segue em linha reta por uma extensão de 1,96m com azimute de 184°04’35" deparando-se com a
Estaca 71+16,96, com coordenadas N=7479.642,3676 e E=286.057,8822 (confrontando nos
alinhamentos descritos com terras da CWV Loteamentos Ltda. mencionada, chegando aos limites
de propriedade da Agropecuária Porteira Preta Ltda.), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa
de servidão possui uma largura de 5,00m, com 993,00m²;
XXI - área de propriedade da Agropecuária Porteira Preta Ltda e outros, herdeiros ou sucessores,
com as seguintes medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 71+16,96,
com coordenadas N=7479.642,3676 e E=286.057,8822 (ponto situado no vértice da presente
área da faixa, divisa com área da CWV Loteamento Ltda.), deste ponto caminha em linha reta por
uma extensão de 83,04m com azimute de 184°04’35", deparando-se com a Estaca 76, com
coordenadas N=7479.559,5383 e E=286.051,9792, deste ponto deflete à direita e caminha em
linha reta por uma extensão de 80,00m com azimute de 185°36’10", deparando-se com a Estaca
80, com coordenadas N=7479.479,9204 e E=286.044,1688 (esta estaca corresponde a Estaca 0
do Projeto 20030265 – fl. 4), deste ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma
extensão de 30,40m com azimute de 189°05’16", deparando-se com a Estaca 1+10,41, com
coordenadas N=7479.449,8946 e E=286.048,9715 (confrontando nos alinhamentos descritos
com terras de propriedade da Agropecuária Porteira Preta Ltda., chegando aos limites do lote 04

da quadra C, quarteirão 614 das Chácaras Marujo), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de
servidão possui uma largura de 5,00m, com 967,23m²;
XXII - área do lote 1, da quadra C, do quarteirão 614, de propriedade de Silvia Aparecida Dias
Gomiero e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes medidas e confrontações: a faixa de
servidão tem início na Estaca 4+12,81, com coordenadas N=7479.389,3714 e E=286.039,6663
(ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa com o lote 02 da quadra C – Chácaras
Marujo), deste ponto caminha em linha reta por uma extensão de 3,84m com azimute de 19°35’06",
deparando-se com a Estaca 4+16,60, com coordenadas N=7479.385,7976 e E=286.038,3948,
que corresponde a Estaca 84 + 15,46, deste ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por
uma extensão de 17,50m com azimute de 146°30’23", deparando-se com a Estaca 85+12,96,
com coordenadas N=7479.371,2064 e E=286.048,0501 (confrontando nos alinhamentos descritos
com terras do próprio lote 01, chegando aos limites da Gleba B de propriedade de Mário Tadayoshi
Maruyama), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m,
com 106,45m²;
XXIII - área de propriedade Mário Tadayoshi Maruyama e outros, herdeiros ou sucessores, com as
seguintes medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 85+12,96, com
coordenadas N=7479.371,2064 e E=286.048,0501 (ponto situado no vértice da presente área da
faixa, divisa com o lote 01, área de propriedade de Silvia Aparecida Dias Gomiero), deste ponto
caminha em linha reta por uma extensão de 38,04m com azimute de 146°30’23", deparando-se
com a Estaca 87+11,00, com coordenadas N=7479.339,4795 e E=286.069,0444, deste ponto
deflete à direita e caminha em linha reta por uma extensão de 79,00m com azimute de 203°55’40",
deparando-se com a Estaca 91+10,00, com coordenadas N=7479.267,2689 e E=286.037,0033,
deste ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão de 40,00m com azimute
de 163°18’15", deparando-se com a Estaca 93+10,00, com coordenadas N=7479.228,9552 e
E=286.048,4949, deste ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão de
13,00m com azimute de 145°17’06", deparando-se com a Estaca 94+3,00, com coordenadas
N=7479.218,2614 e E=286.055,9037 (confrontando nos alinhamentos descritos com terras da
própria Gleba B, chegando aos limites da Gleba C parte da Fazenda Quilombo de propriedade de
Cláudio Palmieri e outro), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma
largura de 5,00m, com 850,27m²;
XXIV - área de propriedade de Mauro Carvalho Ribas e outros, herdeiros ou sucessores, com as
seguintes medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 100+5,37, com
coordenadas N=7479.117,6796 e E=286.125,5886 (ponto situado no vértice da presente área da
faixa, divisa com estrada de terra – caminho municipal), deste ponto caminha em linha reta por
uma extensão de 10,63m com azimute de 145°17’06", deparando-se com a Estaca 100+16,00,
com coordenadas N=7479.108,9434 e E=286.131,6412, deste ponto deflete à direita e caminha
em linha reta por uma extensão de 41,00m com azimute de 148°04’57", deparando-se com a
Estaca 102+17,00, com coordenadas N=7479.074,1406 e E=286.153,3188 (confrontando nos
alinhamentos descritos com terras de propriedade de Mauro Carvalho Ribas, chegando aos limites
da área de propriedade de Kazuhiro Nishida) ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão
possui uma largura de 5,00m, com 258,15m²;
XXV - área de propriedade de Kazuhiro Nishida e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes
medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 102+17,00, com coordenadas
N=7479.074,1406 e E=286.153,3188 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa
com área de propriedade de Mauro Carvalho Ribas), deste ponto caminha em linha reta por uma
extensão de 42,64m com azimute de 148°04’57", deparando-se com a Estaca 104+19,64, com
coordenadas N=7479.037,9496 e E=286.175,861 (confrontando no alinhamento com terras do
próprio Kazuhiro Nishida e com área de propriedade de Manoel Cidrone de Souza), ponto onde
conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com 213,20m²;
XXVI - área de propriedade de Manoel Cidrone de Souza e outros, herdeiros ou sucessores, com as
seguintes medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 104+19,64, com
coordenadas N=7479.037,9496 e E=286.175,861 (ponto situado no vértice da presente área da
faixa, divisa com área de propriedade de Kazuhiro Nishida), deste ponto caminha em linha reta por
uma extensão de 15,36m com azimute de 148°04’57", deparando-se com a Estaca 105+15,00,
com coordenadas N=7479.024,9116 e E=286.183,982, deste ponto deflete à direita e caminha em
linha reta por uma extensão de 81,00m com azimute de 177°48’58", deparando-se com a Estaca
109+16,00, com coordenadas N=7478.943,9704 e E=286.187,0686, deste ponto deflete à esquerda
e caminha em linha reta por uma extensão de 41,77m com azimute de 139°04’53", deparando-se
com a Estaca 111+17,77 com coordenadas N=7478.912,4078 e E=286.214,427 (confrontando
nos alinhamentos descritos com terras de Manoel Cidrone de Souza e chegando aos limites da área
de propriedade de Edson Nogueira Duarte), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão
possui uma largura de 5,00m, com 690,65m²;
XXVII - área de propriedade de Edson Nogueira Duarte e outros, herdeiros ou sucessores, com as
seguintes medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 111+17,77, com
coordenadas N=7478.912,4078 e E=286.214,427 (ponto situado no vértice da presente área da
faixa, divisa com propriedade de Manoel Cidrone de Souza), deste ponto caminha em linha reta
por uma extensão de 71,81m com azimute de 139°04’53", deparando-se com a Estaca 115+9,59,
com coordenadas N=7478.858,1404 e E=286.261,4659 (confrontando no alinhamento descrito
com terras de Edson Nogueira Duarte, chegando aos limites da área de propriedade Moacir Chueiri),
ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com 359,08m²;
XXVIII - área de propriedade de Moacir Chueiri e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes
medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 115+9,59, com coordenadas
N=7478.858,1404 e E=286.261,4659 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa
com área de propriedade de Edson Nogueira Duarte), deste ponto caminha em linha reta por uma
extensão de 50,41m com azimute de 139°04’53", deparando-se com a Estaca 118 com coordenadas
N=7478.820,0454 e E=286.294,4865, deste ponto deflete à direita e caminha em linha reta por
uma extensão de 29,16m com azimute de 140°16’09", deparando-se com a Estaca 119+9,16 com
coordenadas N=7478.797,6133 e E=286.313,1304 (confrontando nos alinhamentos descritos
com terras do próprio Moacir Chueiri, chegando aos limites da área de propriedade de Francisco
Anselmo Jorge), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma largura de
5,00m, com 397,91m²;
XXIX - área de propriedade de Francisco Anselmo Jorge e outros, herdeiros ou sucessores, com as
seguintes medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 119+9,16 com
coordenadas N=7478.797,6133 e E=286.313,1304 (ponto situado no vértice da presente área da
faixa, divisa com área de propriedade de Moacir Chueiri), deste ponto caminha em linha reta por
uma extensão de 50,83m com azimute de 140°16’09", deparando-se com a Estaca 122 com
coordenadas N=7478.758,5209 e E=286.345,6210, deste ponto deflete à esquerda e caminha em
linha reta por uma extensão de 25,81m com azimute de 139°39’01", deparando-se com a Estaca
123+5,81, com coordenadas N=7478.738,8511 e E=286.362,3316 (confrontando nos
alinhamentos descritos com terras do próprio Francisco Anselmo Jorge, chegando aos limites da
área de propriedade de Augusto Vicentim), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão
possui uma largura de 5,00m, com 383,20m²;
XXX - área de propriedade de Augusto Vicentim e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes
medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 123+5,81, com coordenadas
N=7478.738,8511 e E=286.362,3316 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa
com área de propriedade de Francisco Anselmo Jorge), deste ponto caminha em linha reta por uma
extensão de 21,19m com azimute de 139°39’01", deparando-se com a Estaca 124+7,00, com
coordenadas N=7478.722,702 e E=286.376,0512, deste ponto deflete à esquerda e caminha em
linha reta por uma extensão de 51,46m com azimute de 124°01’44", deparando-se com a Estaca
126+18,46 com coordenadas N=7478.693,9055 e E=286.418,6973 (confrontando nos
alinhamentos descritos com terras do próprio Augusto Vicentim, chegando aos limites da área de
propriedade da Igreja do Nazareno do Brasil), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de
servidão possui uma largura de 5,00m, com 363,24m²;
XXXI - área de propriedade da Igreja do Nazareno do Brasil e outros, herdeiros ou sucessores, com
as seguintes medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 126+18,46, com
coordenadas N=7478.693,9055 e E=286.418,6973 (ponto situado no vértice da presente área da
faixa, divisa com área de propriedade de Augusto Vicentim), deste ponto caminha em linha reta
por uma extensão de 36,54m com azimute de 124°01’44", deparando-se com a Estaca 128+15,00,
com coordenadas N=7478.673,4562 e E=286.448,9817, deste ponto deflete à direita e caminha
em linha reta por uma extensão de 40,00m com azimute de 182°58’25", deparando-se com a
Estaca 130+15,00, com coordenadas N=7478.633,5101 e E=286.446,9066 (ponto situado na
presente área da faixa) deste ponto deflete à esquerda e caminha em linha reta por uma extensão
de 3,47m com azimute de 189°19’03", deparando-se com a Estaca 130+18,47, com coordenadas
N=7478.630,0863 e E=286.447,4684 (confrontando nos alinhamentos descritos com terras da
Igreja do Nazareno do Brasil, chegando aos limites da área da Chácara Bom Jardim de propriedade
de Lauro Martins ou Sucessores), ponto onde conclui-se a descrição. A faixa de servidão possui uma
largura de 5,00m, com 403,55m²;
XXXII - área de propriedade de Lauro Martins e outros, herdeiros ou sucessores, com as seguintes
medidas e confrontações: a faixa de servidão tem início na Estaca 130+18,47, com coordenadas
N=7478.630,0863 e E=286.447,4684 (ponto situado no vértice da presente área da faixa, divisa
com área de propriedade da Igreja do Nazareno do Brasil), deste ponto caminha em linha reta por
uma extensão de 74,24m com azimute de 189°19’03", deparando-se com a Estaca 134+12,71,
com coordenadas N=7478.556,8246 e E=286.459,4883 (confrontando nos alinhamentos descritos
com terras do próprio Lauro Martins ou Sucessores, chegando a uma estrada de terra que vai da
ligação Barão Geraldo / Rhodia até a Metalúrgica Sintermet), ponto onde conclui-se a descrição. A
faixa de servidão possui uma largura de 5,00m, com 371,20m²;

Art. 2º Fica autorizada a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A. SANASA -
CAMPINAS, sociedade de economia mista criada pela Lei Municipal n.º 4.356/73, a proceder à
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instituição da faixa de servidão, por via administrativa ou judicial, da área descrita no artigo
anterior deste decreto.

Art. 3º Fica declarada a natureza urgente da instituição da faixa de servidão administrativa autorizada
no artigo 1º deste decreto, para fim do disposto no artigo 15, parágrafos 1º e 2º, do Decreto - Lei
Federal n.º 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 4º As despesas decorrentes da instituição da faixa de servidão administrativa, autorizada por
este decreto, correrão por conta de verba própria da SANASA – CAMPINAS.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Campinas, 25 de Outubro de 2004
IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

MARÍLIA CRISTINA BORGES
Secretária de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

FÁBIO SILVEIRA BERNILS
Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

JMR-dcr-04-81

DECRETO N° 14.953 DE 25 DE OUTUBRO DE 2004
Altera a redação do Art. 1° do Decreto N° 14.582, de 13 de janeiro de 2004, que

“permite o uso de bem patrimonial de propriedade municipal por entidade
assistencial, para fins de instalação de “Centro Comunitário”

A Prefeita Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a redação do art. 1° do Decreto n° 14.582, de 13 de janeiro de 2004, que passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° Fica permitido à Paróquia Santa Luzia o uso de parte da Praça 02, denominada Praça
Luciana Gouvea, localizada no quarteirão 8972 do Cadastro Municipal, com 1.257,94 m² de área e
as seguintes medidas e confrontações: 14,47m onde confronta com a Rua Kokira do mesmo
loteamento; 7,46m em curva de concordância entre a Rua Kokira e a Rua Clara Camarão, do
mesmo loteamento; 27,51m onde confronta com a Rua Clara Camarão; 26,79m onde confronta
com parte do remanescente da Praça; 29,51m onde confronta com a Fazenda Tapera; 31,47m onde
confronta com parte do remanescente da Praça.”(NR)

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 25 de Outubro de 2004

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

MARÍLIA CRISTINA BORGES
Secretária de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

FÁBIO SILVEIRA BERNILS
Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, conforme os
elementos constantes do protocolado administrativo n° 51.242, de 08 de agosto de 2001, e publicado na Coordenadoria
Administrativa do Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES
Secretário de Gabinete e Governo

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

RVFDCR0482

DECRETO N.º 14.954 DE 25 DE OUTUBRO DE 2004.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$

117.409,00 (cento e dezessete mil e quatrocentos e nove Reais).
A Prefeita de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no
artigo 4º, § 2º incisos IV da Lei nº 11.847 de 30 de Dezembro de 2.003,
DECRETA :

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 117.409,00 (Cento e dezessete mil e
quatrocentos e nove reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes
classificações:
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2034.3004 REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200-11 CONVÊNIO MS/PMC – MATERIAL PERMANENTE ........................ R$55.377,00
200-14 CONVÊNIO MS/PMC – MARIO GATTI ................................................. R$62.032,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ......................................................................................................... R$117.409,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos de que trata o artigo 43,
§ 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17/03/64, provenientes dos Convênios - MS/PMC-Mat.Permanente
e MS/PMC – Mário Gatti.

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

Campinas, 25 de outubro de 2004
IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

JOSÉ LUÍS PIO ROMERA
Secretário Mun.de Finanças

Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os elementos
constantes dos Ofícios nºs. 064/04 e 065/04/SMS e publicado na Coordenadoria de Gabinete da Prefeita, na data supra.

LAURO CAMARA MARCONDES
Secretário de Gabinete e Governo

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA EXMA SRA PREFEITA MUNICIPAL
EM 22.10.2004

De Denise Longo Wiederhold - Protocolado n.º 04/10/7.543 PG
Nos exatos termos das manifestações da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania
de fls. 28 – 30 e 37 – 40, defiro o pedido de ressarcimento em favor da Sra. Denise Longo
Wiederhold, autorizando o pagamento do valor de R$ 393,37 (Trezentos e noventa e três reais e
trinta e sete centavos), conforme cálculo apresentado às fls. 32, em atendimento aos preceitos da
Ordem de Serviço n.º 580/99.
À SMAJC/DPDI, para as providências decorrentes, inclusive, ciência à interessada desta decisão.

De Cid Ferreira - Protocolado nº 25.513/99
À vista das informações existentes neste processo, bem como a permissão de uso de parte da área
da praça localizada na confluência da Av. Sales de Oliveira com a Rua Amador Bueno (Praça José
Discola) Quarteirão 1285, através do Decreto nº 13.305, de 21/12/99, AUTORIZO a formalização
do Termo de Permissão de uso à Sociedade de Amigos do Bairro Vila Industrial, para a construção de
uma guarita policial.
Encaminhe-se á SMAJC/DAJI para demais providências.

De Édio Theodoro Corrêa – Protocolado nº 46.436/02
À vista dos pareceres de fls. 26 – 29 da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, que indicam
a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO a elaboração de projeto de lei autorizativo da
alienação da área pública identificada às fls. 20 e 21, através do instituto da investidura, em favor
do Sr. Édio Theodoro Corrêa e sua esposa Sra. Maria Lopes Ribeiro Corrêa.
À SMAJC/CSTL para as demais providências, inclusive, a elaboração do competente Projeto de
Lei.

De SMAS – Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry - Protocolado nº 03/10/62399
À vista da solicitação da Secretaria de Assistência Social às fls. 61 – 67 e 77, e dos pareceres de fls.
82 – 84 da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, que indicam a necessidade e a ausência de
impedimentos legais, AUTORIZO:
A celebração de Termo de Ajuste entre o Município de Campinas e o Lar da Amizade Ilce da Cunha
Henry, nos exatos termos da minuta de fls. 53 – 56, para implantação do projeto descrito no Plano

de Trabalho, bem como a despesa correspondente, no valor de R$ 15.120,00 (Quinze mil, cento e
vinte reais), com vigência da data de sua assinatura até 31/12/2004;
À SMAJC, para a formalização do competente Termo de Ajuste, e após, à SMAS para as demais
providências.

De Secretaria de Educação – Protocolado nº 03/ 10/ 14.235
Nos exatos termos das manifestações do Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios
e da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania de fls. 73 – 76, e considerando ainda, a natureza
dos fatos descritos, bem como as conclusões deste processo, AUTORIZO a aplicação da penalidade
de demissão ao servidor público municipal nº 108.004-0, com fulcro nos incisos I e VI do artigo 184
c/c o inciso II e § 1º da Lei Municipal nº 1.399/55.
À SMAJC/DPDI, para as demais providências.

De Secretaria Municipal de Educação – Protocolado nº 03/10/63378
À vista da manifestação de fls. 68/69 da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, que acolho,
não conheço do pedido de revisão formulado pelo servidor matrícula 94.944-2, por ausência de
qualquer elemento, fato ou circunstância a fundamentar o requerimento.
Encaminhe-se o presente ao DPDI para as demais providências, inclusive ciência desta decisão ao
servidor e publicação da competente Portaria.
Após, à SMRH para anotações e posterior arquivamento.

De Gabinete da Prefeita – Protocolado nº 04/10/21506
Pregão eletrônico nº 011/04
Objeto: Registro de Preços de materiais de limpeza
Diante dos elementos constantes no presente protocolado e do disposto no art. 1º do Decreto
Municipal nº 14.741/04, com fulcro nas ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS abaixo, AUTORIZO a
despesa no valor de R$ 54.064,00 (cinqüenta e quatro mil e sessenta e quatro reais), a favor das
empresas abaixo:
Alimentare Comércio e Representações Ltda. No valor de R$28.042,70 (vinte e oito mil,
quarenta e dois reais e setenta centavos), para o fornecimento dos itens 01, 03,04,05,06 e 11, Ata
nº 383/2004;
Comercial Lune Ltda., o valor de R$7.963,20 (Sete mil, novecentos e sesenta e três reais e vinte
centavos) para os fornecimentos dos itens 15 e 20, Ata nº 384/2004;
Darquima Produtos para Limpeza Ltda., no valor de R$ 443,52 ( quatrocentos e quarenta e
três reais  e cinqüenta e dois centavos), para o fornecimento do item 21, Ata nº 385/2004;
King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda., no valor de R$1.162,80 (um mil, cento
e sessenta e dois reais e oitenta centavos), para o fornecimento do item 16, Ata nº 386/2004;
Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda., no valor de R$3.508,20 (três mil, quinhentos e oito
reais, e vinte centavos), para o fornecimento dos itens 02 e 08, Ata nº 387/2004;
Terrão Comércio e Representações Ltda., no valor de R$ 12.943,58 (doze mil, novecentos e
quarenta e três reais e cinqüenta e oito centavos), para o fornecimento dos itens 10, 14 e 22, Ata
nº 389/2004;
À Coordenadoria de Planejamento e Organização – DPCC, para encaminhamento ao Setor de
Contabilidade via SIM, a seguir, ao Departamento de Suprimentos, para emissão e gerenciamento
das Ordens de Fornecimento.

De Secretaria de Administração - Protocolado n.º 03/10/21.499 PG
À vista dos elementos constantes do presente processo administrativo, em especial da solicitação
de fls. 624 da Secretaria de Administração, bem como dos pareceres de fls. 633 - 634 da Secretaria
de Assuntos Jurídicos e da Cidadania, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais,
autorizo o reequilíbrio de preços do Termo de Contrato n.º 169/03, re-ratificado pelo Termo de Re-
ratificação n.º 008/04,celebrado entre o Município de Campinas e a empresa Petrobrás Distribuidora
S/A, bem como a despesa decorrente, no valor de R$ 15.079,14 (Quinze mil setenta e nove reais e
quatorze centavos), conforme o parecer do economista da SMA às fls. 620, conforme discriminado
abaixo:
a)Preço da Gasolina C para R$ 1,7658, a partir de 03/08/04 até 07/09/04;
b)Preço do Álcool Hidratado Combustível para R$ 0,8917, a partir de 03/08/04 até 07/09/04;
c) Preço da Gasolina C para R$ 1,7956 a partir de 08/09/04;
d) Preço Hidratado Combustível para R4 1,0011, a partir de 08/09/04.
SMAJC/DAJI, para providenciar o competente Termo de Reequilíbrio Contratual, e a seguir, à
SMA, para as demais providências.

De Aléxis Morgan Soutter – Protocolado nº 27.911/1989
Ref.: Concorrência nº 043/2004
Objeto: Venda de áreas de terreno em conformidade com o Memorial Descritivo, Anexo
I do Edital.
AUTORIZAÇÃO
Em face a Lei Municipal nº 5.436 de 26/06/1984, e tendo em vista a HOMOLOGAÇÃO e a
ADJUDICAÇÃO pela Secretaria Municipal de Administração da Concorrência nº 043/2004, referente
à venda de áreas de terreno em conformidade com o Memorial Descritivo, Anexo I do edital,
publicada no D.O.M. edição do dia 22/10/2004, AUTORIZO a venda de áreas de terreno, aos
seguintes proprietários lindeiros:
1 - ALÉXIS MORGAN SOUTTER, para o item I, pelo valor de 2.490,777 UFICs (Unidades Fiscais
de Campinas), na condição de pagamento: a prazo em 12 parcelas.
2 - GILDÉSIO BOTARO, para o item II, pelo valor de 1.986,7536 UFICs (Unidades Fiscais de
Campinas), na condição de pagamento: a prazo em 12 parcelas.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de Informação
Municipal - SIM;
2 à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania para as demais providências.

De Conselho de Moradores da Vila Costa e Silva - Protocolado n.º 04/10/17.590 PG
À vista da solicitação inicial e dos pareceres emitidos pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e da
Cidadania às fls. 23 a 28, DEFIRO o pedido de Permissão de Uso da área identificada às fls. 02, em
favor da entidade interessada.
À SEPLAMA para elaboração de certidão gráfica e respectiva descrição da área em questão.
À SMAJC/CSTL/CSADP, para elaboração de Decreto e Termo de Permissão de Uso, uma vez
atendidos os requisitos da Lei Municipal n.º 9.549/97.

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL
Prot. nº 10/33.251/2004 - Int.: Secretaria de Administração - Departamento de Suprimentos -
Ref.: Pregão Presencial nº 064/2004 - Objeto: Registro de Preços de água mineral natural sem gás,
acondicionada em galão de 20 litros.
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e ao disposto no art. 1º do Decreto
Municipal n.º 14.741/04, com fulcro na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 420/2004, AUTORIZO
a despesa no valor total de R$30.765,60 (trinta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta
centavos), a favor da empresa Água Leve Distribuidora de Águas Ltda., para o fornecimento
de 12.819 galões de 20 litros de água mineral natural sem gás.
À Coordenadoria de Planejamento e Organização - DPCC, para encaminhamento ao Setor de
Contabilidade via SIM, a seguir, ao DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, para o
gerenciamento e emissão das Ordens de Fornecimento.

IZALENE TIENE
Prefeita Municipal
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EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM 25 DE OUTUBRO DE 2004

Processo Administrativo nº 04/10/28017 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Assunto:
Pregão Presencial nº 056/2004  Objeto: Contratação de empresa para a locação de cilindros de
oxigênio, de tanque estacionário, concentradores de oxigênio, bi-level e CPAP com o respectivo
fornecimento de gases medicinais.

HOMOLOGAÇÃO
Em face dos elementos constantes no presente protocolado, e ao disposto no art. 43, inciso VI da
Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 1º do Decreto Municipal nº 14.741/04,
HOMOLOGO o Pregão Presencial nº 056/04, referente à contratação de empresa para locação
de cilindros de oxigênio, de tanque estacionário, concentradores de oxigênio, bi-level e CPAP com
o respectivo fornecimento de gases medicinais, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da
assinatura do Termo de Contrato à empresa adjudicatária AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. para os
lotes 01, 02, 03 e 04, no valor global estimado de R$548.797,28 (quinhentos e quarenta e oito mil
setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se.
1 - ao Secretário Municipal de Finanças para conhecimento e juntada do “Termo de Disponibilidade”
de acordo com o art. 2º do Decreto Municipal nº 14.629/04;
2 - à Secretaria Municipal de Saúde para autorização de despesa nos termos do Decreto Municipal
14.741/04;
3 – à equipe de Pregão Presencial de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde, para registro da
homologação no Sistema de Informação Municipal – SIM;
4 - ao Departamento de Planejamento, Controle e Custos desta Secretaria para anotações;
5 - à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania para lavratura do Termo de Contrato
e
 6 - à Secretaria Municipal de Saúde para demais providências.

MARIA TEREZA DOMINGUES
Secretária Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM 25 DE OUTUBRO DE 2004

Processo Administrativo nº 04/10/51459  Interessado: Secretaria Municipal de Saúde  Pregão
Presencial nº 069/04   Objeto: Contratação de empresa seguradora para a realização de seguro de
42 (quarenta e dois) veículos de diversas marcas.

HOMOLOGAÇÃO
Em face dos elementos constantes no presente protocolado, e ao disposto no art. 43, inciso VI da
Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 1º do Decreto Municipal nº 14.741/04,
HOMOLOGO o Pregão Presencial nº 069/04, referente a contratação de empresa seguradora
para realização de seguro de 42 (quarenta e dois) veículos de diversas marcas, pelo prazo de 12
(doze) meses à partir da emissão da Apólice de Seguro à empresa ITAÚ SEGUROS S/A, para os
lotes indicados conforme segue:
- lote I sendo o valor global do prêmio R$20.105,00 (vinte mil cento e cinco reais);
- lote II sendo o valor global do prêmio de R$11.809,26 (onze mil oitocentos e nove reais e vinte
e seis centavos).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se.
1 - ao Secretário Municipal de Finanças para conhecimento e juntada do “Termo de Disponibilidade”
de acordo com o art. 2º do Decreto Municipal nº 14.629/04;
2 - à Secretaria Municipal de Saúde para autorização de despesa nos termos do Decreto Municipal
14.741/04;
3 – à equipe de Pregão Presencial de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde, para registro da
homologação no Sistema de Informação Municipal – SIM;
4 - ao Departamento de Planejamento, Controle e Custos desta Secretaria para anotações;
5 - à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania para lavratura do Termo de Contrato
e
 6 - à Secretaria Municipal de Saúde para emissão da nota de empenho e demais providências.

MARIA TEREZA DOMINGUES
Secretária Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Presencial nº 072/2.004 - Processo
Administrativo nº 04/10/50.776 - Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS)
- Objeto: Registro de Preços de cestas básicas (Gêneros Alimentícios). Encerramento (entrega dos
envelopes) até 11/11/2.004 às 14 horas. Sessão de abertura: 11/11/2.004 a partir das 14 horas. O
Edital poderá ser consultado e adquirido a partir do dia 27/10/2.004, na Secretaria de Administração,
localizada na Av. Anchieta, nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no horário das 09h00 às 16h00min,
mediante o recolhimento do custo de R$ 10,00 (dez reais) ou, sem ônus, via internet no site
www.campinas.sp.gov.br/sa

Campinas, 25 de outubro de 2.004.
OSMAR LOPES JUNIOR

Procurador Municipal - OAB 94.396 SP - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Presencial nº 073/2.004 - Processo
Administrativo nº 04/10/54.278 - Interessado: Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo
(SMCET) - Objeto: Registro de Preços de Produtos Químicos para Piscinas. Encerramento (entrega
dos envelopes) até 17/11/2.004 às 14 horas. Sessão de abertura: 17/11/2.004 a partir das 14
horas. O Edital poderá ser consultado e adquirido a partir do dia 28/10/2.004, na Secretaria de
Administração, localizada na Av. Anchieta, nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no horário das 09h00
às 16h00min, mediante o recolhimento do custo de R$ 10,00 (dez reais) ou, sem ônus, via internet
no site www.campinas.sp.gov.br/sa.

Campinas, 25 de outubro de 2.004.
OSMAR LOPES JUNIOR

Procurador Municipal - OAB 94.396 SP - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Presencial nº 074/2.004 - Processo
Administrativo nº 04/10/53.072 - Interessado: Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo
(SMCET) - Objeto: Registro de Preços de serviço de locação de sanitários químicos. Encerramento
(entrega dos envelopes) até 19/11/2.004 às 14 horas. Sessão de abertura: 19/11/2.004 a partir das
14 horas. O Edital poderá ser consultado e adquirido a partir do dia 28/10/2.004, na Secretaria de
Administração, localizada na Av. Anchieta, nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no horário das 09h00
às 16h00min, mediante o recolhimento do custo de R$ 10,00 (dez reais) ou, sem ônus, via internet
no site www.campinas.sp.gov.br/sa.

Campinas, 25 de outubro de 2.004.
OSMAR LOPES JUNIOR

Procurador Municipal - OAB 94.396 SP - Pregoeiro

COMUNICADO DE ADENDO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA 045/2004
Processo Administrativo nº 04/10/52001 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto:
Registro de Preços de materiais de consumo de enfermagem - soluções.
Após análise do questionamento apresentado pela empresa SANIPLAN ESSENTIAL PRODUCTS
LTDA. e por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações para Assuntos da Secretaria
Municipal de Saúde, COMUNICA aos interessados que procedeu à alterações no edital da licitação
em epígrafe, que estão disponíveis aos interessados no mesmo local onde foi retirado o edital.
Tendo em vista que as alterações procedidas interferem na formulação das propostas, fica designado
o dia 29/11/04 às 09h, a nova data de encerramento (entrega dos envelopes) e sessão de abertura.
Ficam mantidas todas as demais condições do edital da Concorrência 045/04, no que não colidirem
com as do adendo.

Campinas, 25 de outubro de 2004

AVISO DE LICITAÇÃO - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO
URBANA

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a seguinte licitação:
- Concorrência 046/2004 - Prot.: 04/10/56.087 - Int.: S.M.S.P. - Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de limpeza pública e manutenção urbana, compreendendo a coleta, a
limpeza e o transporte de resíduos sólidos no Município de Campinas. Encerramento (entrega dos
envelopes) e sessão de abertura: 29/11/2004 às 09:00 horas. O Edital, avaliado em R$ 300,00

(trezentos reais) poderá ser consultado e adquirido a partir do dia 27/10/2004 até o dia 25/11/2004,
na Secretaria de Administração, localizada na Av. Anchieta nº 200, 6º andar, Campinas (SP), no
horário das 8:30 às 16:30 horas.
A visita técnica para conhecimento das condições locais dos serviços, poderá ser agendada através
de telefone indicado em edital, com o servidor Luiz Donadon das 09:00 às 17:00 horas, e deverão
ser realizadas às expensas do licitante, com veículo próprio, até o último dia útil anterior a entrega
dos envelopes. O licitante deverá levar na visita, o Anexo IV, devidamente preenchido, para que
seja assinado pelo servidor público municipal responsável.
O valor dos serviços foi orçado pela PMC para o lote 01 em R$ 35.507.313,07 e para o lote 02 R$
31.704.129,13.
Prazo de execução de 24 meses.

Campinas, 25 de outubro de 2004
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Prefeitura Municipal de Campinas

EMPRESAS COM REGISTROS CADASTRAIS APROVADOS
PROT. 04/10/32811 – ALPHA VÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 61-035, 67-005, 67-010, 67-015, 67-020, 67-025, 67-060, 71-010, 74-020, 74-030.

PROT. 04/10/52543 – DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-021, 15-062, 15-138, 58-010.

PROT. 04/10/53743 – BRAS-SERVICE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL.
JULGAMENTO: 40-040, 41-010, 41-020, 41-030, 61-035, 65-025, 65-030, 65-031, 65-050, 65-060, 66-070, 67-005,
67-060, 71-010, 71-030, 73-010, 73-030, 74-010, 74-020, 74-030, 74-050, 75-010, 75-030, 75-050, 75-060, 79-020,
79-030, 81-005.

PROT. 04/10/55527 – CARRERA COMÉRCIO E ENGENHARIA DE OBRAS.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CAADASTRAL.
JULGAMENTO: 15-015, 15-018, 15-019, 15-071, 15-171, 20-001, 20-003, 20-006, 20-008, 20-009, 20-011, 20-012,
20-013, 20-015, 20-019, 20-020, 20-021, 20-022,2 0-024, 20-036, 20-038.

PROT. 04/10/55827 – ESTAR BEM APARELHOS ORTOPÉDICOS E PODOLOGIA LTDA. - EPP.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-199, 65-026, 65-027, 65-030, 65-031.

PROT. 04/10/52116 – GAMAPHARMA COMÉCIO LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 65-015

PROT. 04/1050321 – HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 65-020, 65-030, 65-060, 66-050.

PROT. 04/10/51418 – LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BEGAMO LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 65-010.

PROT. 04/10/55072 – MRF CONSTRUÇÕES LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL.
JULGAMENTO: 15-015, 15-018, 15-071, 15-171, 20-001, 20-002, 20-008, 20-009, 20-011, 20-012, 20-015, 20-019,
20-020, 20-021, 20-038.

PROT. 04/10/37150 – MAXIVILBAR COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA-EPP.
ASSUNTO: INSCIÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 47-030, 56-020, 95-010.

PROT. 04/10/31818 – SOCIEDADE DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENTO S/ A-SANASA CAMPINAS
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 10-034.

PROT. 04/10/54966 – THEMAG ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA.
ASSUNTO: INSCRIÇÃO CADASTAL
JULGAMENTO: 15-044, 15-128, 15-224, 20-006, 20-017, 20-019, 20-020, 20-021, 20-030, 20-040.

PROT. 04/10/52128 – ZANCA TANSPROTES LTDA.
ASSUNTO: RENOVAÇÃO CADASTRAL
JULGAMENTO: 15-114.

A COMISSÃO JULGADORA
MARIA ALCINA F. SANTOS NOGUEIRA

Presidente
REGINA ALVES FELLIPE

LUSINETE F. DA CRUZ COSTA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRª. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

EM 22 DE OUTUBRO DE 2004
Protocolado n.º  02/09/01.232 PG
Interessada: SMAJC
Despacho:
À vista do pedido de fls. 128 e dos documentos acostados neste protocolado, e ainda, dos pareceres
do Sr. Economista da Secretaria de Administração, do Setor de Contratos, da Coordenadoria Setorial
de Acordos Diversos e do Departamento de Assessoria Jurídica Interna, respectivamente, às fls.
179/180 e 196/200, que indicam a necessidade e a existência de fundamentos legais ao deferimento
do pedido,  na forma das disposições insertas no Decreto n.º 14.217/03, AUTORIZO:
1) O prorrogação do prazo do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa
Telecomunicações de São Paulo S/A – TELESP, por 12 (Doze) meses, a partir de 24/10/04;
2) O reajuste dos preços, nos exatos termos da manifestação técnica do Sr. Economista da Secretaria
de Administração às fls. 179/180;
3) A despesa decorrente, no valor total já reajustado, no importe de R$ 17.914,08 (Dezessete mil,
novecentos e quatorze reais e oito centavos);
4) Ao DAJI, para a formalização do Termo Contratual próprio, e a seguir, retorne-se à esta
Secretaria/Órgão Gestor, para as demais providências.

Campinas, 22 de outubro de 2.004
MARÍLIA CRISTINA BORGES

Secretária

COMUNICADO SME Nº 74/2004
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que,
excepcionalmente, NÃO HAVERÁ atribuição de aulas em caráter de substituição na próxima
quarta-feira, dia 27/10/04.

Campinas, 22 de Outubro de 2004
CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Secretária Municipal de Educação
(23,26/10)

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA PRESIDENTE DA FUMEC
Com base nas informações e demais elementos que instruem o Protocolado, DEFIRO 30 (trinta)
dias de Licença Prêmio aos  requerentes relacionados abaixo,  para que sejam usufruídos à
vigência determinada.
NOME PROTOCOLO .......................... VIGÊNCIA
MARIA NAZARET DE JESUS PAULA 60389/03 .................................... 01/11/2004
APARECIDA LEODETTE DOS SANTOS ANDREATTA 02961/02 .................................... 03/11/2004

Campinas, 25 de outubro de 2004
CORINTA MARIA GRISOLIA GERALDI

Presidente da FUMEC



10 Campinas, terça-feira, 26 de outubro de 2004

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DECISÕES DA SESSÃO PLENÁRIA DE 22/10/04

1) Protoc. 49376/96 - Eneida Ramalho de Paula
Relator: Antonio Jonas
Assunto: IPTU - Recurso Voluntário
Decisão: Adiada a decisão pelo pedido de vista de Marcelo Vida da Silva.
2) Protoc. 57261/01 - Dechichi Propaganda e Publicidade S/C Ltda
Relator: Antonio Jonas
Assunto: ISSQN - Recurso de Revisão.
Decisão: Adiada a decisão pelo pedido de vista de Osmar Lopes Jr.
3) Protoc. 57260/01 - Dechichi Propaganda e Publicidade S/C Ltda
Relator: Antonio Jonas
Assunto: ISSQN - Recurso de Revisão.
Decisão: Adiada a decisão pelo pedido de vista de Osmar Lopes Jr.
4) Protoc. 69728/98 - Roseli Capato Pastorim
Relator: João Batista Borges
Assunto: ISSQN - Requisitos do Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, não conhecido o Recurso de Revisão, nos termos do Voto Divergente de
Gilson C.D.Castelucci que entendeu não haver divergência entre as decisões apresentadas. Impedido
de votar Jorge Luiz Miguel.
5) Protoc. 71970/99 - GNO Empreends. e Construções Ltda
Relator: José Antonio Khattar
Assunto: ISS - Requisitos do Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, não conhecido o Recurso de Revisão, nos termos do Voto Divergente de
Gilson C.D.Castelucci que entendeu não haver divergência entre as decisões apresentadas.

LÍLIA MARA PEREIRA
Presidente da JRT

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DECISÕES DE 19/10/2004 DA SEGUNDA CÂMARA

1) Protoc. 60189/00 - Ebe Nilsi Santucci
Relator: Marilza Bertin
Assunto: ITBI - Fato Gerador - Incidência - Exigibilidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto da Relatora, vencido o Voto Vistas, foi Negado
Provimento ao recurso voluntário, mantido o AIIM nº 01540 por sido constatado que realmente
ocorreu a hipótese de incidência (“troca ou permuta”) nos termos do art. 156, II, CF CC. art.2º da
Lei Municipal nº 8188/94.
2) Protoc. 51525/00 - Congregação Cristã no Brasil
Relatora: Marilza Bertin
Assunto: ISSQN - Recurso Voluntário.
Decisão: Adiado o julgamento pelo pedido de vista de Dagoberto S.Silva.
3) Protoc. 13971/00 - Cely Pires S. Pinheiro de Faria
Relator: José Norival Munhoz
Assunto: IPTU - Revisão de área construída - Intempestividade -Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, anulada a decisão de 1ªinstância nos termos do art.210 Código Tributário
Municipal e Súmula 01 da JRT, pela a ausência de fundamentação e pela descrição equivocada do
dispositivo legal infringido, devendo outra decisão ser emitida analisando o mérito com relação ao
erro de fato ocorrido desde 1995.
4) Protoc. 23340/00 - Clínica Pierro Ltda
Relator: José Norival Munhoz
Assunto: ISSQN - Obrigação Acessória - Descumprimento de Notificação Fiscal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário e mantida na íntegra a
decisão de 1ªinstância, pois foi repelida a alegação de confisco, eis que respeitado o teto limite da
punição e por ter efetivamente ocorrida a infração a obrigação acessória de falta de entrega de
documentos exigidos pela fiscalização.
5) Protoc. 73426/99 - Shalon Produtos Alimentares Ltda
Relatora: Gislaine T.R. Clark
Assunto: ISSQN - Responsabilidade Solidária - Notificação por Decreto - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, decalarada a nulidade da notificação do lançamento, pois não se baseou em
Lei mas em Decreto, ressalvado ao Fisco o direito de reconstituit o lançamento com base no artigo
173 II do Código Tributário Nacional, nos termos do voto da Relatora.
6) Protoc. 4602/99 - Grapiol Ind. e Com. Ltda
Relator: Édison José Stahl
Assunto: IPTU - Recurso
Decisão: Adiada por ter sido retirado de pauta pelo Relator.

DAGOBERTO S. SILVA
Presidente em exercício 2ª Câmara - JRT

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALAIZAÇÃO MOBILIÁRIA

Protocolado nº04/10/19894 – Interessado: Mário Coutinho de Deus Filho (Acquasoft
Comercial Ltda) – Assunto: Notificação/intimação nº 14926 – Não cumprimento. Manifestação
Fiscal: Autuação. Nada mais a providenciar. Arquive-se (fundamento: Artigo 54 C/C artigo 75 da Lei
11.109/01).
Protocolado nº04/10/31339 – Interessado: DERSA - Assunto: Notificação/intimação nº
14845 – Notificação atendida . Nada mais a providenciar. Arquive-se (fundamento: Artigo 54 C/C
artigo 75 da Lei 11.109/01).
Protocolado nº04/10/39766– Interessado: Construtora Nadir dos Santos Ltda - Assunto:
Notificação/intimação nº 14595 prazo para entrega de documentos – Manifestação fiscal:
Indeferimento. Nada mais a providenciar. Arquive-se (fundamento: Artigo 54 C/C artigo 75 da Lei
11.109/01).
Protocolado nº04/05/1499 – Interessado: Samir Pavanelli Issa – Assunto: Desistência de
Impugnação de ISSQN-Habite-se –Notificação nº 220.00.641. Situação alterada para dívida
corrente. Nada mais a providenciar. Arquive-se (fundamento: Artigo 54 C/C artigo 75 da Lei
11.109/01).
Protocolado nº04/10/50659 – Interessado: Job Consultoria e Serviços Ltda – Assunto:
Sugestão de juntada ao protocolo 03/10/49.468 – Requerimento para juntada de documento
(razões); manifestação fiscal; fase de instrução encerrada; juntada inoportuna. Nada mais a
providenciar. Arquive-se (fundamento: Artigo 54 C/C artigo 75 da Lei 11.109/01).

HÉLIO PATRICIO DOS SANTOS
Coordenador da CSFM

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO E LANÇAMENTO

IMOBILIÁRIO - SERVIÇO DE CERTIDÕES
Prot. 04/10/54390 - Ailton Montagner
Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, cópia da incorporação de condomínio, especificação de
condomínio, todos devidamente registrados, solicitando juntada ao prot. 04/10/54390. Observando
que o prazo para a retirada da certidão vigora a partir a data da regularização dos documentos.
Prot. 04/10/54773 - Carlos Alberto Leoni
Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, cópia da planta aprovada, especificação de condomínio,
quadrado de áreas, todos devidamente registrados, solicitando juntada ao prot. 04/10/54773.
Observando que o prazo para a retirada da certidão vigora a partir a data da regularização dos
documentos.
Prot. 04/10/54878 - Louraine´Imóveis Construções Ltda
Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, cópia da incorporação de condomínio, solicitando juntada ao
prot. 04/10/54878. Observando que o prazo para a retirada da certidão vigora a partir a data da
regularização dos documentos.
Prot. 04/10/54881 - Caroli Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda
Protocolar no prazo de 10 (dez) dias, cópia da especificação de condomínio, incorporação de
condomínio, quadrado de áreas, todos devidamente registrados, solicitando juntada ao prot. 04/10/
54881. Observando que o prazo para a retirada da certidão vigora a partir a data da regularização
dos documentos.

MÁRCIA CRISTIANE AMBAR
Coordenadora

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DCCA
Expediente despachado pela Srª. Diretora

Prot. 2001/14271  - Gráfica PrimaveraLimitada
Com base na manifestação da C.S.A.D.A, INDEFIRO  a suspensão da Execução Fiscal, processo nº
3779/98, I Anexo Fiscal, por carecer de amparo legal.

Prot. 02/10/14434 - Célia Beatriz Gonçalves
Foi emitido uma guia para pagamento de tributo em 06/04/2004, deixo de conhecer por não
atestar os artigos 12  e 13 da Lei 11.109 de 26 de dezembro de 2001.

Prot. 03/10/24949 - Ana Cláudia da Silva
Prot. 03/10/29791 - Jucelino Vieira do Carmo
Prot. 03/10/33792 - Adalberto Garcia de Oliveira
Prot. 03/10/33793 - Adalberto Garcia de Oliveira
Prot. 03/10/33794 - Adalberto Garcia de Oliveira
Prot. 03/10/33795 - Adalberto Garcia de Oliveira
Prot. 03/10/33796 - Adalberto Garcia de Oliveira
Prot. 03/10/37522 - Carolina Bertozzo de Avilez
Prot. 03/10/38009 - Rental Adm. Predial S/C Ltda
Prot. 03/10/40362 - Sandra Amara Gomes
Prot. 03/10/40363 - Sandra Amara Gomes
Prot. 03/10/40391 - Dinorah Fonseca
Prot. 03/10/43506 - Auto Escola Barão Ltda
Prot. 03/10/44525 - Maurício da Silva
Prot. 03/10/47893 - Shú Hsiang Shieh
Prot. 03/10/48588 - Honarina Guimarães da Costa
Prot. 03/10/55229 - Fioravante Rigoni
Prot. 03/10/58433 - Luciano Oliveira Gonçalves
Prot. 03/10/58434 - Luciano Oliveira Gonçalves
Prot. 03/10/58435 - Luciano Oliveira Gonçalves
Prot. 03/10/58436 - Luciano Oliveira Gonçalves
Prot. 03/10/59141 - Célia Regina Nemézio
Prot. 03/10/59203 - Ricardo Luiz Diniz
Prot. 03/10/62980 - Carlos Roberto Monti
Prot. 03/10/63936 - Fernando Teixeira Arantes
Prot. 03/10/67765 - Claudia Regina Valente
Prot. 04/10/05120 - Gilvana Augusto da Silva
Prot. 04/10/06881 - Emp. Investimentos Campinas Ltda
Prot. 04/10/07899 - Geraldo de Freitas Patrício
Prot. 04/10/10351 - Karina Dóro Roque
Prot. 04/10/20848 - José Salim
Prot. 04/10/22458 - Sônia dos Santos
Prot. 04/10/27337 - Elcio Ferreira da Silva
Prot. 04/10/31655 - José Domingos Bernachi
Prot. 04/10/43763 - Antonio Basques Mauro
Deixo de conhecer o pedido de restituição de crédito, por não ter sido instruído com toda a
documentação hábil a que se comprove a representatividade ou o mandato, nos moldes do art 70 da
Lei Municipal nº 11.109/01.

Prot. 03/10/26694 - Silvana Montedioca
AUTORIZO a restituição do crédito tributário ora apurado em nome do contribuinte no valor
atualizado de R$ 155,21(99,7608 UFIC), referente ao pagamento em duplicidade da cota única do
IPTU/2003, para o imóvel codificado sob nº 042.108.387/02, nos moldes dos artigos 45 e 46 da Lei
Municipal 11.109/01 e art. 165 a 169 da Lei 5172/66 C.T.N.).

Prot. 03/10/54490 - Marcos Luis Benatti
INDEFIRO o pedido de certidão nos termos do Art. 70 da Lei nº 11.109/01, tendo em vista que não
foi instruído com a toda documentação hábil.

Prot. 04/05/1582 - Waddell Stephen Luz
AUTORIZO a baixa da(s) parcela(s) 11/11 do IPTU/2004, do imóvel codificado sob o nº
042.133.174/02, tendo em vista que houve duplicidade no recolhimento da(s) parcela(s) 08/11 do
IPTU/2004 do código citado, e que apesar do erro no recolhimento o crédito foi integralmente
pago.

Prot. 04/10/0350 - Antonieta Banin Ambar
Indefiro o pedido de cancelamento de débito, haja visto, que, o protocolo nº 03/50/0730 de
remissão não suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 156 do CTN.

Prot. 04/10/49774 - João Carazzato Netto
Diante da análise e manifestação do Setor competente, INDEFIRO a solicitação de Certidão
Negativa com Efeito Suspensivo,  tendo em vista que o(s) crédito(s) referente(s) ao(s) lançamento(s)
de Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, Taxa de Coleta e Remoção de Lixo e Taxa de
Sinistro do(s) Exercício(s) fiscal(is) 2003 (2ª emissão, com vencimento da 1ª parcela em 14/10/
2003), relativo ao imóvel 07.768.000/02, não se encontra(m) com a exigibilidade suspensa em
função do Processo Administrativo nº 03/10/59581.

Prot. 04/10/55013 - Geovane Prandim Barbosa
Prot. 04/10/55534 - Citygrafica Artes Gráficas e Editora Ltda
INDEFIRO o pedido de certidão nos termos do Art. 70 da Lei nº 11.109/01, tendo em vista que não
foi instruído com a toda documentação hábil.

Prot. 04/10/55274 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
INDEFIRO o pedido de certidão nos termos do Art. 70 da Lei nº 11.109/01, tendo em vista que não
foi instruído com a documentação que comprove a representatividade

Prot. 04/10/55338 - Park Tower Hotel e Convenções Ltda
Diante da análise e manifestação do Setor competente, INDEFIRO a solicitação de Certidão
Negativa com Efeito Suspensivo,  tendo em vista que o(s) crédito(s) referente(s) ao(s) lançamento(s)
de ISSQN-Estimado, exercício(s) de 2001, 2002, 2003 e 2004 relativo à incrição nº 043446/9, não
se encontra(m) com a exigibilidade suspensa em função do(s) art. 35 da Lei Municipal nº 11.829/
03.

ANA GRAIN DE CARVALHO
Diretora/DCCA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA COORDENADORIA SETORIAL DE
ATENDIMENTO, CONTROLE E PROGRAMAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prot. 2000/11586 - Jandira Carmem Furin Gouvêa
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/01, fica o interessado notificado a comparecer, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da  data desta publicação, ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, situado à Av.
Anchieta, 200 - Térreo, das 09h às 16h, portando RG E CPF, para tratar da finalização deste
protocolo.
O não atendimento desta notificação no prazo determinado implicará no arquivamento deste.

Prot. 2000/18783 - Ministério Pentecostal Jesus Cristo é a Resposta
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/01, fica o interessado notificado a comparecer, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da  data desta publicação, ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, situado à Av.
Anchieta, 200 - Térreo, das 09h às 16h, portando ATA OU ESTATUTO ONDE CONSTE O NOME
DO RESPONSÁVEL, RG E CPF do responsável, Procuração em caso de terceiros, Comprovante de
Pagamento IPTU/2000 a 2003 c/c 02.152.600/02,  para tratar da finalização deste protocolo.
O não atendimento desta notificação no prazo determinado implicará no arquivamento deste.

Prot. 2000/59900 - Ezenilda dos Santos da Silva
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/01, fica o interessado notificado a comparecer, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da  data desta publicação, ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, situado à Av.
Anchieta, 200 - Térreo, das 09h às 16h, portando COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO
IPTU/1997 e 1998 c/c 045.906.000/02, para tratar da finalização deste protocolo.
O não atendimento desta notificação no prazo determinado implicará no arquivamento deste.

Prot. 2000/72973 - Silvana Aparecida Marquez
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/01, fica o interessado notificado a comparecer, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da  data desta publicação, ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, situado à Av.
Anchieta, 200 - Térreo, das 09h às 16h, portando RG E CPF, para tratar da finalização deste
protocolo.
O não atendimento desta notificação no prazo determinado implicará no arquivamento deste.
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Prot. 01/02694 - Deraldino José Ferreira Fº
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/01, fica o interessado notificado a comparecer, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da  data desta publicação, ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, situado à Av.
Anchieta, 200 - Térreo, das 09h às 16h, portando RG E CPF, Procuração em caso de terceiros,
Original referente ao pagamento de duplicidade, para tratar da finalização deste protocolo.
O não atendimento desta notificação no prazo determinado implicará no arquivamento deste.

Prot. 01/20357 - José Alvaro Casotti
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/01, fica o interessado notificado a comparecer, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da  data desta publicação, ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, situado à Av.
Anchieta, 200 - Térreo, das 09h às 16h, portando RG E CPF, Procuração em caso de terceiros,
Original referente ao pagamento de duplicidade, para tratar da finalização deste protocolo.
O não atendimento desta notificação no prazo determinado implicará no arquivamento deste.

Prot. 01/28957 - Sandra Regina Nunes Gonçalves
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/01, fica o interessado notificado a comparecer, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da  data desta publicação, ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, situado à Av.
Anchieta, 200 - Térreo, das 09h às 16h, portando RG E CPF, Procuração em caso de terceiros, para
tratar da finalização deste protocolo.
O não atendimento desta notificação no prazo determinado implicará no arquivamento deste.

Prot. 01/37812 - MHN Construção e Comércio Ltda
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/01, fica o interessado notificado a comparecer, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da  data desta publicação, ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, situado à Av.
Anchieta, 200 - Térreo, das 09h às 16h, portando RG E CPF (Sócios), Procuração em caso de
terceiros, para tratar da finalização deste protocolo.
O não atendimento desta notificação no prazo determinado implicará no arquivamento deste.

Prot. 01/51425 - Manoel Paixão de Alencar
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/01, fica o interessado notificado a comparecer, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da  data desta publicação, ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, situado à Av.
Anchieta, 200 - Térreo, das 09h às 16h, portando RG E CPF, Procuração em caso de terceiros,
Originais referente a duplicidade, Comprovante de pagamento IPTU/2000 c/c 042.033.472/02,
para tratar da finalização deste protocolo.
O não atendimento desta notificação no prazo determinado implicará no arquivamento deste.

Prot. 01/53657 - Edson de Souza Mendes
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/01, fica o interessado notificado a comparecer, no prazo de 10
(dez) dias, a contar dadata desta publicação, ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, situado à Av.
Anchieta, 200 - Térreo, das 09h às 16h, portando RG E CPF, Procuração em caso de terceiros,
Original do documento de pagamento (DUAM 188866), para tratar da finalização deste protocolo.
O não atendimento desta notificação no prazo determinado implicará no arquivamento deste.

Prot. 03/10/64820 - Bruno Rodney Schmidt
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/01, fica o interessado notificado a PROTOCOLAR, no prazo
de 15 (quinze) dias, cópia dos pagamentos efetuados para o IPTU/2002, solicitando a juntada dos
documentos ao protocolo nº 03/10/64820. O não atendimento desta notificação no prazo
determinado, implicará no indeferimento do pedido e posterior arquivamento.

Prot. 04/10/55339 - Antônia Eleuza da Silva
Nos termos do art. 21 da Lei 11.109/01, fica a interessada notificada a comparecer, no prazo de 15
(quinze) dias, no DCCA/SF  2º andar, para esclarecimentos quanto ao solicitado. O não
comparecimento implicará no arquivamento do protocolo.

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo: 04/10/13251
Interessado: Sílvia Graciela Wegbrait Muzurisky de Dos Santos
C/C: 072.220.700/02
Assunto: Isenção do IPTU/2003
Com base na manifestação do setor competente e atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei
Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de isenção do lançamento do IPTU do exercício de
2003, referente ao imóvel codificado sob nº 072.220.700/02, sito à Rua Abílio Vilela Junqueira,
741-Barão Geraldo, por haver sido apresentado fora do prazo estabelecido no artigo 2º da Lei
11.109/01 e por não estar instruído com Certidão expedida pelo Corpo de Bombeiros ou pela
Defesa Civil comprovando os danos materiais ocorridos no imóvel, nos termos da referida Lei.
Protocolo: 04/10/13607
Interessado: Melvina Rodrigues Pereira
C/C: 055.029.028/03
Assunto: Isenção do IPTU
Atendendo ao disposto nos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de
isenção do IPTU incidente sobre o imóvel codificado sob nº 055.029.028/03, por carência de
amparo legal, pois a Lei 11.111/01, que regula o IPTU, prevê isenção apenas para os proprietários,
usufrutuários ou promitentes compradores de imóveis residenciais e que sejam aposentados ou
pensionistas do INSS.
Protocolo nº: 04/10/52500
Interessado: Universidades Hotel Campinas – I S/A
Assunto: Não incidência do ITBI
Com base na manifestação do setor competente e atendendo as determinações dos artigos 57 a 59
da Lei 11.109/01, reconheço a não-incidência do ITBI sobre a transmissão dos imóveis codificados
sob nº 047.918.260/03 e 055.000.935/03, matriculados no 2º CRI sob nº 88092 e 12323
respectivamente, incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, sob
condição resolutória de que nos três primeiros anos seguintes à data da aquisição não tenha a
empresa adquirente atividade preponderante de 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, § 2º, 116, II e 117, II, da Lei 5.172/66 – CTN e Lei
11.106/01. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão
não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo nº: 04/10/25792, anexo 04/10/32188
Interessado: João Mansur e outra
Assunto: Não incidência do ITBI
Com base na manifestação do setor competente e 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 042.028.800/02, matriculado no 2º CRI sob nº 73970, para incorporação ao patrimônio da
empresa J. Mansur Participações e Administração de Bens Ltda, em realização de capital, posto que
referida empresa não apresentou, nos dois anos anteriores e nos dois anos subseqüentes à data da
aquisição dos imóveis, atividade preponderante de compra e venda de bens imóveis ou de direitos,
locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, nos moldes da Lei 8.188/94 e indefiro o
pedido de reconhecimento da não-incidência do ITBI sobre a transmissão do imóvel codificado sob
nº 042.028.800/02, matriculado no 2º CRI sob nº 73970, para incorporação ao patrimônio da
empresa LMM Participações Societárias Ltda, em realização de capital,tendo em vista que a
empresa apresentou atividade preponderante proveniente de aluguel de imóveis nos dois exercícios
sociais seguintes à data da aquisição, sendo devido o imposto nos termos do artigo 5º da Lei 8.188/
94. 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: 03/10/10292
Interessado: Carlos Giometti
C/C: 042.046.494/02
Assunto: Revisão do Lançamento do IPTU
Com base na manifestação da Coordenadoria competente e atendendo as determinações dos artigos
57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU do
exercício de 2003 referente ao imóvel codificado sob nº 042.046.494/02, alterando-se o tipo/
padrão/subpadrão para F-2.0, mantendo-se inalterados os demais dados, com base na vistoria fiscal
realizada no imóvel em 19/04/01 nos autos do processo protocolizado sob nº 11.777/01. Determino
seja o lançamento do exercício de 2004 retificado com os mesmos dados atribuídos ao exercício de
2003. Os lançamentos anteriormente constituídos, relativamente aos exercícios de 2003 e 2004,
deverão ser substituídos com o cancelamento dos respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98
e alterações e 11.111/01; artigos 145, 149 e 173 do Código Tributário Nacional e artigos 20 a 24
da Lei Municipal nº 11.111/01. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, nos termos dos
artigos 63 a 65 da Lei 11.109/01, tendo em vista que a importância em litígio, objeto de decisão
contrária à Fazenda Pública Municipal, não excede o limite legal.
Protocolo: 77531/01
Interessado: Marco Antônio Nassif Abi Chedid
Assunto: Não incidência de ITBI
Considerando a manifestação de fls. 46 a 48, em que o setor competente atesta que a referida
empresa não atendeu à notificação para apresentação dos documentos necessários à análise da
atividade preponderante, configurada está a incidência do imposto, nos termos do artigo 5º da Lei

10.401/99, vigente à época da transmissão imobiliária, devendo ser regularmente constituído o
crédito tributário dela decorrente.
Protocolo: 20161/01
Interessado: Devamnir Ragazzi Filho e Marina Ribeiro Ragazzi
Assunto: Não incidência de ITBI
Considerando a manifestação de fls. 42 a 44, em que o setor competente atesta que a referida
empresa não atendeu à notificação para apresentação dos documentos necessários à análise da
atividade preponderante, configurada está a incidência do imposto, nos termos do artigo 5º da Lei
10.401/99, vigente à época da transmissão imobiliária, devendo ser regularmente constituído o
crédito tributário dela decorrente.
Protocolo nº: 04/10/30443
Interessado: André Henrique Rangel
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 042.605.700-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados
aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do
pedido de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel
codificado sob n° 042.605.700-03, por encontrar-se intempestivo, e por não ter o requerente
instruído devidamente o pedido, não apresentando documentação hábil em que se comprove a
propriedade ou legitimidade para representar o proprietário do imóvel em questão, tendo em vista
que os instrumentos particulares não operam efeitos perante terceiros antes de registrados no
ofício público competente, conforme artigo 221 do Código Civil Brasileiro, e as convenções
particulares não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito
passivo, nos termos do artigo 123 do Código Tributário Nacional e dos artigos 70, I, II e III da Lei
11.109/01 e da Instrução Normativa 01/2003.
Protocolo nº: 04/10/30444
Interessado: André Henrique Rangel
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 042.605.400-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados
aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do
pedido de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel
codificado sob n° 042.605.400-03, por encontrar-se intempestivo, e por não ter o requerente
instruído devidamente o pedido, não apresentando documentação hábil em que se comprove a
propriedade ou legitimidade para representar o proprietário do imóvel em questão, tendo em vista
que os instrumentos particulares não operam efeitos perante terceiros antes de registrados no
ofício público competente, conforme artigo 221 do Código Civil Brasileiro, e as convenções
particulares não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito
passivo, nos termos do artigo 123 do Código Tributário Nacional e dos artigos 70, I, II e III da Lei
11.109/01 e da Instrução Normativa 01/2003.
Protocolo nº: 04/10/17456
Interessado: Hercilia Cavallaro Bellinazzo
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU 2004
C.C.: 080.028.000-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados
aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do
pedido de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel
codificado sob n° 080.028.000-02, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da
Lei 11.109/01, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos termos da Lei
9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/17335
Interessado: Antonio de Alcântara Dias
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 042.129.100-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados
aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/
01, deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob n° 042.129.100-02, por encontrar-se intempestivo,
ademais, ocorreu a desistência tácita da impugnação com o recolhimento do tributo contestado,
nos termos dos artigos 14, § 2º, e 70, I, da Lei 11.109/01, devendo o lançamento ser mantido no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/17336
Interessado: Aristides Rodrigues
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 048.377.400-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados
aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, deixo de conhecer do
pedido de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2004, relativo ao imóvel
codificado sob n° 048.377.400-02, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da
Lei 11.109/01, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício fiscal, nos termos da Lei
9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/17337
Interessado: Salvador Ferreira Alves
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU 2004
C.C.: 041.657.600-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados
aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/
01, deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob n° 041.657.600-02, por encontrar-se intempestivo,
ademais, ocorreu a desistência tácita da impugnação com o recolhimento do tributo contestado,
nos termos dos artigos 14, § 2º, e 70, I, da Lei 11.109/01, devendo o lançamento ser mantido no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/17305
Interessado: Marco Antonio Alves Teixeira
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 041.658.200-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados
aos autos, e atendendo aos preceitos insculpidos pelos artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/
01, deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob n° 041.658.200-02, por encontrar-se intempestivo,
ademais, ocorreu a desistência tácita da impugnação com o recolhimento do tributo contestado,
nos termos dos artigos 14, § 2º, e 70, I, da Lei 11.109/01, devendo o lançamento ser mantido no
referido exercício fiscal, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 04/10/00876 anexo 04/10/10969
Interessado: Deolinda Zanelato Areas
Assunto: Revisão de Lançamento
C.C.: 037.181.000-02
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, deixo de
conhecer do pedido de Revisão do lançamento do IPTU, referente aos exercícios de 1999, 2000,
2001, 2002 e 2003, relativo ao imóvel codificado sob n° 037.181.000-02, por encontrar-se
intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da Lei 11.109/01, devendo o lançamento ser mantido nos
referidos exercícios fiscais, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Indefiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU, referente ao exercício de 2004, relativo ao
imóvel codificado sob n° 037.181.000-02, visto que o requerente não faz jus ao benefício da
isenção, uma vez que não atendeu aos requisitos estabelecidos no artigo 4º, § 3º da Lei 11.111/01,
devendo ser mantido o lançamento no referido exercício fiscal, nos termos da Lei 9.927/98 (e
alterações) e da Lei 11.111/01.
Deixo de me pronunciar quanto a eventual ofensa ao princípio da isonomia e de outras questões
correlatas que envolvam matéria de constitucionalidade das leis, por obediência à norma expressa
no artigo 73 da Lei 11.109/01, remetendo-as ao foro competente.
Protocolo nº: 03/10/15675 anexo 03/10/62745
Interessado: Adriana Helena Dias
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU 2003
C.C.: 055.058.083-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados
aos autos, e atendendo aos 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 2003, relativo ao imóvel
codificado sob n° 055.058.083-02, por não ter o requerente instruído devidamente o pedido, não
apresentando documentação hábil em que se comprove a propriedade ou legitimidade para representar
o proprietário do imóvel em questão, e por não atender integralmente a notificação efetuada em
10/11/2003 para saneamento do processo, nos termos dos artigos 21 e 70, II e III da Lei 11.109/
01 e da Instrução Normativa 01/2003, devendo o lançamento ser mantido no referido exercício
fiscal, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações).
Protocolo nº: 02/207/0036 anexos 03/10/0059, 04/05/348 e 04/10/15291
Interessado: Angelo Marcos Bosco
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Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 012.554.000-02
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados
aos autos, notadamente a vistoria de fls. 37, parecer fiscal às folhas 38, 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 artigos 57 a 59 da Lei Municipal nº 11.109/01, defiro
o pedido de revisão do lançamento do IPTU, correspondente aos exercícios de 2002, 2003 e 2004,
relativo ao imóvel codificado sob o nº 012.554.000-02, alterando-se a área construída para 216,76
m² e o tipo/padrão/subpadrão para A-3.3, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores inalterados.
Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro do
presente exercício fiscal, com cobrança retroativa ao exercício de 2002, cancelando-se os respectivos
débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e alterações posteriores, bem como, e especialmente do
constante no artigo 28 da Lei 11.111/01.
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: 11.033/01
Interessado: Sebastião Pereira Neves
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
C.C.: 055.003.320-02
Em face do exposto, com base nos elementos acostados aos autos, e atendendo aos artigos 57 a 59
da Lei Municipal nº 11.109/01, indefiro o pedido de Revisão de Lançamento do IPTU, referente ao
exercício de 2001, relativo ao imóvel codificado sob o n.º 055.003.320-02, por encontrar-se
corretamente constituído em consonância com as disposições da Lei 9.927/98 (e alterações),
restando prejudicado o pedido de compensação, visto que não existem débitos para o exercício
pretendido, conforme manifestação às fls. 13, em conformidade com o disposto nos artigos 165 a
170 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN) e nos artigos 45 a 49, da Lei Municipal 11.109/01.
Determino, a partir do exercício de 2004, a retificação do lançamento em questão, alterando-se o
tipo/padrão/subpadrão para E-2.1, conforme vistoria realizada no local em 17/11/2003 (fls. 20),
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.
Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, nos moldes da presente decisão, dentro do
presente exercício fiscal, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei 9.927/98 e
alterações posteriores, bem como, e especialmente do constante no artigo 28 da Lei 11.111/01.
Protocolo nº: 23.743/00
Interessado: Carlos Cordeiro do Rosário
Assunto: Revisão de Lançamento – IPTU
C.C.: 055.075.517-03
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados
aos autos, e atendendo aos 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 2000, relativo ao imóvel
codificado sob n° 055.075.517-03, por encontrar-se intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da
Lei 11.109/01.
Determino a retificação do lançamento em questão, a partir do exercício de 2000, transformando-
se de Territorial para Predial com área construída de 158,25 m², tipo/padrão/subpadrão A-2.7 e ano
base de depreciação 1997, observando que a partir de 2002, a área construída deverá ser alterada
para 207,25 m², conforme parecer fiscal às fls. 20, mantendo-se os demais dados de áreas e fatores
inalterados, nos termos da Lei 9.927/98 (e alterações), consoante com o disposto nos artigo 145,
III do CTN.
Reemitam-se os lançamentos dos tributos incidentes, dentro do presente exercício fiscal, com
cobrança retroativa ao exercício de 2000, cancelando-se os respectivos débitos, nos termos da Lei
Municipal nº 9.927/98 (e alterações posteriores), bem como, e especialmente, do constante no
artigo 28 da Lei Municipal 11.111/01.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos tributários, tendo em vista que a presente decisão não se
enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11.109/01.
Protocolo: 4904/00
Interessado: Edgar Rodrigues
Assunto: Certidão de Processos Administrativos
Em face do exposto, com fulcro nos elementos acostados aos autos, deixo de conhecer do presente
pedido, tendo em vista que não é possível determinar o objeto requerido, nos termos do artigo 70,
IV da Lei n. 11.109/01, em consonância com o disposto na Ordem de Serviço nº 609, de 29/08/
2001, expedida pelo Prefeito Municipal; artigo 103 da L.O.M. e incisos XXXIII e XXXIV, art. 5º,
CF/88.

ERRATA
Protocolo nº: 12.894/01 anexo 8.805/02
Interessado: José Carlos de Lima
C.C.: 043.271.400-03
Com base no art. 72, da Lei 11.109/2001, retifico o despacho de folhas 32, publicado no D.O.M.
em 15/03/2003, verificada sua inexatidão, passando a vigorar com a seguinte redação:
Onde consta: “transformando-se a partir do exercício de 2000”, leia-se: “transformando-se a
partir do exercício de 2001”.

PEDRO SEITIRO NAGAO
Supervisor Departamental de Finanças

Respondendo cumulativamente pelo DRI

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COODENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Protocolo: 04/10/48633
Interessado: G. I. Pereira & Cia. Ltda - ME
Assunto: Pedido de Regime Especial de Notas Fiscais
O contribuinte fica notificado proceder a juntada do Modelo de Nota Fiscal, incluindo no rodapé ou
na lateral os dados exigidos no art. 92 do Decreto nº 14590/04,  protocolando a entrega via  Guichê
1 de Protocolo Geral,  dentro do prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. O não
atendimento a esta notificação implicará no arquivamento do pedido.
Protocolo: 04/10/52701
Interessado: Leppard Comercial Ltda - EPP
Assunto: TFA – Taxa de Fiscalização de Anúncio, Alteração de Dados Cadastrais
Procedeu-se às alterações de cadastro solicitadas. Arquive-se.
Protocolo: 04/10/12768
Interessado: Antônio Barbosa - ME
Assunto: TFA – Taxa de Fiscalização de Anúncio, Alteração de Dados Cadastrais
Atendendo à parte do pedido, procedemos à alteração no Cadastro de Anúncios do, adotando como
data de cancelamento do anúncio a de entrada do protocolado, ou seja, de 12/03/2004. Após,
estamos encaminhando ao Diretor do DRM para que se proceda à análise do cancelamento da taxa
de TFA.

CELSO ZAMBELLI
Auditor Fiscal Tributário - Matrícula 108.666-9

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Protocolo: 02/10/09308
Interessado: ESCOLA DE NATAÇÃO TIGUM LTDA ME (CCM nº 6.847-0)
Assunto: Taxa de Fiscalização de Anúncio
Fica a contribuinte notificada de que seu pedido não foi conhecido tendo em vista ocorrerem as
hipóteses previstas no art. 70 da Lei 11.109 - PAT, de 26 de dezembro de 2001: a) A falta de
comprovação da representatividade da procuradora por falta de juntada de seus documentos de
identificação; b) A falta de objeto do pedido pois o cadastro retrata exatamente o declarado no
pedido, ou seja, nunca houve qualquer anúncio cadastrado em sua inscrição mobiliária; c) Pela falta
de clareza ao pedir a desconsideração pela Administração Tributária da inscrição municipal nº
6.847-0, pois há procedimento próprio para que se promova as alterações e encerramento de
inscrições no cadastro mobiliário, cujas informações podem ser obtidas via internet acessando o e-
mail www.campinas.sp.gov.br ou dirigindo-se aos Postos de Atendimento do Porta Aberta (antigo
Guichê 3). Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

PAULO C. L. FERROZ
Coordenador da CSCM/DRM

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
CONVOCAÇÃO DA 3ªCÂMARA

DIA 04/11/2004 - 8º ANDAR
A Presidência da JRT, no uso das atribuições do artigo 20, incisos III e V, da Lei 8129/94, convoca
os Srs. Membros da 3ª Câmara e os Srs. Representantes Fiscais, para a reunião a se realizar em 04/
11/2004 às 8:30hs em primeira convocação, nos termos do  Regimento Interno,  no Palácio dos
Jequitibas, à Av. Anchieta,  nº 200, na sala de reuniões do 8ºandar, para julgamento dos processos
constantes da Pauta abaixo:

PAUTA
1) Protoc. 28127/01 - COBEL Construtora de Obras de Engenharia Ltda
2) Protoc. 73211/99 - ANS Participações, Importação e Exportação Ltda
3) Protoc. 860/98 - Alice Faldão
    Relator: Osmar Lopes Jr.
4) Protoc. 77069/00  - Firmino Costa Coml. e Adm. Ltda
    Relator: Marcelo Vida Silva
5) Protoc. 71160/98 - Lufar SA Com. e Imobiliária
     Relator: Gilson Carlos Castelucci
6) Protoc.39377/99 - BBN Engª.Construção Ltda
    Relator: Antonio Jonas
Obs.: Os Julgamentos adiados serão incluídos na próxima sessão desta Câmara, de acordo
com nova publicação de Pauta.

LÍLIA M.PEREIRA
Presidente da JRT

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DECISÕES DA 1ªCÂMARA DE  25/10/04

1)Protoc. 73958/99 -  Francisco Carlos Pereira
Relator:  Rui N. Ochremenko
Assunto: ISSQN - Princípio da Legalidade - Publicidade do Ato Administrativo - Nulidade Formal -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, com base no princípio da legalidade, foi declarada de ofício a nulidade da
Notificação do lançamento, vez que ela noticia erroneamente ao contribuinte que o Fisco Municipal
estaria tributando-o com base em Decreto, de forma que o ato administrativo do lançamento se
apoiou em instrumento inadequado, tornando-se assim incapaz de surtir os efeitos que lhe são
próprios. Ressalvado o direito/dever da Municipalidade constituir regularmente o seu crédito,
conforme o artigo 173, II, do Código Tributário Nacional, desta vez com fundamento na Lei
Municipal 8230/94.
2)Protoc. 63657/99 - Vega Engª Ambiental S/A
Relatora: Catarina Gimenes
Assunto: ISSQN - Cerceamento de Defesa - Multa e Juros -Recurso Voluntário
Decisão:  Por unanimidade, acatada a preliminar de prejuízo à ampla defesa, pois a decisão de 1ª
instância apresenta difícil compreensão do seu teor, vez que contraditória a convivência entre seu
fundamento e seu dispositivo decisório. Assim, declarada a nulidade da decisão recorrida, com fulcro
no artigo 26, parágrafo 2º da Lei Municipal 11109/01, para que outra seja prolatada com análise
elucidativa das razões reclamadas. Ressalvado à Municipalidade constituir regularmente o seu crédito,
conforme o artigo 173, II, do Código Tributário Nacional.
3)Protoc. 6936/98 - Maria Luiza Augusto Simões
Relatora: Catarina Gimenes
Assunto: ISSQN - Princípio da Legalidade - Nulidade Formal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, com base no artigo 60 da Lei Municipal 11109/01 e no princípio da
legalidade, declarada de ofício a nulidade da Notificação 960.005.489 que se refere apenas a Decreto
como fundamento do lançamento, deixando de informar ao contribuinte a lei que dispõe sobre a
obrigação tributária. Ressalvado à Municipalidade constituir regularmente o seu crédito, conforme
o artigo 173, II.
4)Protoc. 73653/99 - Condomínio Res.Quinta da Bela Vista
Relator: João Batista Borges
Assunto: ISSQN - Princípio da Legalidade - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, em obediência ao princípio da legalidade estrita na área tributária,
declarada de ofício a nulidade da Notificação que não aperfeiçoou o lançamento com a comunicação
ao sujeito passivo de que a obrigação tributária fora lhe imposto pela lei municipal e não pelo
decreto que consta na referida notificação. Ressalvado à Municipalidade constituir regularmente o
seu crédito, conforme o artigo 173, II.
5)Protoc. 76372/00 - Valni Transportes Rodoviários Ltda
Relator: João Batista Borges
Assunto: ISSQN  - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, em obediência ao princípio da legalidade estrita na área tributária,
declarada de ofício a nulidade da Notificação que não aperfeiçoou o lançamento com a comunicação
ao sujeito passivo de que a obrigação tributária fora lhe imposto pela lei municipal e não pelo
decreto que consta na referida notificação. Ressalvado à Municipalidade constituir regularmente o
seu crédito, conforme o artigo 173, II.

LÍLIA M. PEREIRA
Presidente da JRT

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DEFIRO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 33564/94 JOAO R DA SILVA – PROT. 03/11/4109 ROSALINA ALVES – PROT. 04/11/8348 ANGELINA R
TERGOLINO – PROT. 04/11/8833 LUIZ A DE OLIVEIRA – PROT. 04/11/9124 JOSE A MARQUESINI

DEFIRO PROJETO DE AMPLIAÇÃO RESIDENCIAL
PROT. 04/11/6744 SANDRO G A FERRARIS – PROT. 04/11/8661 ERIC ABSALONSEN

DEFIRO PROJETO DE REGUL. DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL
PROT. 03/10/17742 ANTONIO C DE P RIBEIRO

DEFIRO O CRONOGRAMA
PROT. 04/70/9577 COND. EDIF. LAS VEGAS – PROT. 04/11/99041 COND. EDIF. AMAZONAS

INDEFIRO
PROT. 03/11/897 JOSE A DE A FELIPE – PROT. 04/10/53466 MALVERN HOUSE ESCOLA DE IDIOMAS LTDA
– PROT. 04/10/53690 SILVIA H O FERNNANDES CARBELLINI – PROT. 04/11/2555 ALEXANDRE G PONTE –
PROT. 04/11/5427 FABIO AGGIO – PROT. 04/11/8013 THEREZA ROVERE – PROT. 2330/87 JOSE E MANCINI

COMPAREÇA PARA CIENCIA
PROT. 04/11/6570 VILSOMI K DA SILVA – PROT. 04/11/7456 ADRIANO M ESCABECHE – PROT. 04/11/7831
O PRENDIN LTDA – PROT. 04/11/8500 ROSANA PESSINI – PROT. 04/11/8560 ELIZIE C R ABDRIANI – PROT.
04/11/9052 RAUL A Q HENRIQUES – PROT. 04/11/9119 ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS P PROT. 04/11/8125
JOAQUIM CERVATO – PROT. 04/11/7850 MAURI I F DE MELO – PROT. 04/10/29241 RONALDO R MARTORANO
– PROT. 04/11/6319 CONSTR. HOSS LTDAPROT. 04/11/8843 MARCIO R TONETTI – PROT. 04/11/8842 MARCIO
R TONETTI – PROT. 04/11/5191 DEOCLECIO BAGATINI – PROT. 04/11/5198 FELICIO T BRAGANTE – PROT.
03/11/1308 TAKESHI SASAKI – PROT. 04/10/53614 CHRISTIANA S BLATTNER – PROT. 04/10/53654 MRV
SERV. DE ENGENHARIA LTDA – PROT. 04/10/53632 SANDRA R O GOMES – PROT. 04/10/53822 LUCIANA M
VINAGRE – PROT. 04/10/53911 SERGIO A NAGASIMA – PROT. 04/10/54028 CELSO O FERNANDES – PROT.
04/10/54095 CAMARGO M CAMARGO LTDA – PROT. 04/10/54216 LG COM. CONSERTO DE INSTRUMENTOS
DE MEDIAÇÃO LTDA – PROT. 04/10/54209 CLINICA DE TOCOGINECOLIGIA E MASTOLOGIA DR RICARDO
SARINI – PROT. 04/10/54272 JANETE J DE M O LORENZETTI – PROT. 04/10/54417 CASSIO A DE O TOLEDO
– PROT. 04/10/54294 PANATTONI COM. DE VEÍCULOS LTDA – PROT. 04/10/53419 FRANCISCO M SOBRINHO
– PROT. 04/10/53392 GUIDO ROSSI FILHO – PROT. 04/05/869 LOUDNESS SONORIZAÇÃO – PROT. 04/10/
53469 VIATRIX VIAGENS E TURISMO LTDA – PROT. 04/10/53495 R A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA –
PROT. 04/10/53504 MARIA H COMELLI – PROT. 04/10/30497 VERA P S GARCIA

COMPAREÇA PARA CORREÇÕES
PROT. 04/11/711 SEBASTIAO G RODRIGUES – PROT. 04/11/7128 WALTER L NUCCI – PROT. 04/11/7951 MARCOS
A BONGONHA – PROT. 04/11/8733 SERGIO FREITAS

CONCEDIDO PRAZO DE 120 DIAS
PROT. 04/11/9038 COND. EDIF. VITÓRIA REGIA

CONCEDIDO PRAZO DE 180 DIAS
PROT. 04/10/55367 COND. EDIF. OMEGA – PROT. 04/11/9078 COND. EDIF. GUAIASES – PROT. 04/11/9201
COND. SANTA ANA – PROT. 04/11/9253 COND. EDIF. CAPRI

JUNTAR AO PROTOCOLO DE ORIGEM
PROT. 04/11/9356 MARCIA AP. MANTOAN – PROT. 04/11/9366 ELIZABETH – PROT. 04/11/9372 MARIA DO
S S OLIVEIRA – PROT. 04/11/9375 DULCELENA P CORRADI – PROT. 04/11/9176 WAGNER O PICULI – PROT.
04/11/9080 APARECIDA F CRUZ – PROT. 04/11/9381 ISAAC C VALLEJO – PROT. 04/11/9387 ANGELA M N DE
MENEZES – PROT. 04/11/9398 FERNANDO ZONTA – PROT. 04/11/9411 RENATA C DI GRAZIA – PROT. 04/11/
9427 VALDEIR D DE ALMEIDA – PROT. 04/11/9428 LUCILA B GREGHI – PROT. 04/11/9429 HELOISA DA S
FUJISAWA – PROT. 04/11/9432 EDUARDO N DE AVELAR – PROT. 04/11/9433 GUSTAVO C SANTOS – PROT.
04/11/9434 GUSTAVO C SANTOS – PROT. 04/11/9438 MARIA A GASPARONI – PROT. 04/11/9443 CHARLES
ATRA JAMEL

COMPAREÇA NO PRAZO DE 10 DIAS, SITO À AV. ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE 11, PARA TOMAR
CIENCIA.
PROT. 762/01 MASSA FALIDA DA ENCOL S/A     AIM Nº 08199

CANCELE-SE A APROVAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE LOTES
PROT. 03/10/66115 ELIANE DA C L FERREIRA

ENGª. JARAÇAÍ RODRIGUES NEVES
Diretora Deptº de Uso e Ocupação do Solo
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PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR SECRETÁRIO DE RECURSOS
HUMANOS.

N.º 64542/2004 - alterar, a partir de 01/10/2004, a jornada de trabalho solicitada, pelo servidor
LUIZ ANTONIO MARTINS AQUINO, matrícula nº 45518-0, de 30 (trinta) horas semanais, para
36 (trinta e seis) horas semanais nos termos da Lei Municipal nº 9888/98.

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
Leilão

O Centro de Controle de Zoonoses informa que se encontram em suas dependências os seguintes
animais:
POTRA CASTANHO ............................ CHAPA 164/A
POTRA APALOOSA ............................ CHAPA 167/A
POTRO ALAZÃO .................................. CHAPA 13/F
CAVALO BAIO ...................................... CHAPA 171/A
Estando vencido o prazo para o resgate dos animais, informamos que os mesmos serão leiloados no
dia 28 de outubro de 2004, quinta-feira, às 10:00 horas, nas dependências do Centro de Controle
de Zoonoses, sito a Rua das Sapucaias, s/nº, Vila Boa Vista.

RICARDO CONDE ALVES RODRIGUES
Médico Veterinário

 (26, 27, 28/10)

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Em 25 de Outubro de 2004

Protocolado: 03/10/12.929
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Objeto: Contratação da empresa para gerenciamento informatizado com suporte ao
sistema de implantação da farmácia de Fitoterapia.
Acolho e endosso o parecer exarado pela Secretaria Municipal de Administração e, com a competência
estabelecida pelo artigo 4º, § 1º do Decreto nº 14.217/03 e no item 6.1 da Ordem de Serviço 616/
2003, AUTORIZO o reajuste do contrato de prestação de gerenciamento informatizado com
suporte ao sistema de implantação da farmácia de Fitoterapia, a favor da  empresa ALTERNATE
SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA,  no valor global de R$ 108,00 (cento e oito reais) válidos a
partir de novembro/2004, sendo o valor de R$ 18,00 (dezoito reais) que onerará a dotação
orçamentária do presente exercício, conforme termo aditivo nr. 245/2004 inserido no SIM.
PUBLIQUE-SE na forma da lei. Após, à Secretaria Municipal de Finanças para emissão das notas de
empenho. Por fim retornem os autos a esta Secretaria para as demais providências.

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde

COORDENADORIA DISTRITAL DE SAÚDE NORTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PUBLICAÇÕES

N° PROTOCOLO: 02/6000354 PN
INTERESSADO: LUIZA MIKI KASAHARA SAKUMA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE INSTITUTO DE BELEZA
INDEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/60/00372 PN
INTERESSADO: JULIANA NALIN DE SOUZA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL DE CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/60/00373 PN
INTERESSADO: CAROLINA DE ALMEIDA GIACIANI
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL DE CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 01/06000942 PN
INTERESSADO: LUIZA MIKI KASAHARA SAKUMA
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL DE INSTITUTO DE BELEZA E ASSUNÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE LUIZA MIKI KASAHARA SAKUMA
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 03/60/01242 PN
INTERESSADO: NIKKO’S CABELEREIROS LTDA ME
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL DE CABELEREIROS
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 03/60/0443 PN
INTERESSADO: LUIZA MIKI KASAHARA SAKUMA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE INSTITUTO DE BELEZA
INDEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/40/0174 PL
INTERESSADO: MARIA APARECIDA DE MORAES GARCIA ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PRISCILA CARDOSO MARCOS CRF Nº 24421
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/60/01978 PN
INTERESSADO: ROBERT BOSCH LIMITADA
ASSUNTO: PEDIDO DE VISTORIA
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 02/6001399 PN
INTERESSADO: MERCOMED – COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE DROGARIA DE 2002/2003
INDEFERIDO

N° PROTOCOLO: 03/60/0471 PN
INTERESSADO: ROBERT BOSCH LIMITADA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS
INDEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/60/01664 PN
INTERESSADO: CELIO RAYMUNDO DA SILVA - ME
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE A INTERDIÇÃO
INDEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/60/01087 PN
INTERESSADO: PANDA AGRO COMERCIAL LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS,
VERDURAS, RAIZES.
INDEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/60/02530 PN
INTERESSADO: CIRUMEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/60/02654 PN
INTERESSADO: DROGARIA SOUZA CAMPINAS LTDA ME
ASSUNTO: RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 5567
INDEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/60/01168 PN
INTERESSADO: ANA PAULA MARTONI PATIRI
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM
APARELHO DE RAIO-X
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/60/01243 PN
INTERESSADO: EDUARDO DE SANT’ANNA VITOR
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO RAIO-
X
DEFERIDO

N° PROTOCOLO: 04/60/01910 PN
INTERESSADO: MANUALFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE TESTES DE GLICEMIA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
INDEFERIDO

Campinas, 25 de outubro de 2004.
KENNIA MARIA LINARES BATISTA OLIVEIRA
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NORTE

Publicado novamente por conter incorreções.
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em 20 de Outubro de 2004
Protocolo n.º 53.827/01- Interessado: SMS -  Objeto: Locação de Imóvel PSF  Jd. Lisa
À vista dos pedidos e dos documentos acostados neste protocolado, da solicitação desta Secretaria
de fls. 177 - 178, e ainda, dos pareceres de fls. 184 - 189 da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da
Cidadania, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, na forma do Decreto n.º
14.217/03,
AUTORIZO:
1. A prorrogação do contrato de locação do imóvel situado na Rua Dr. Otávio César Borghi nº 29,
Jardim Lisa, celebrado entre o Município e o Sr. Edemir Valentim de Barros, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a partir de 01/11/04, para funcionamento do Programa de Saúde do Jardim Lisa, mediante o
aluguel mensal de R$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor total de R$ 6.720,00
(Seis mil, setecentos e vinte reais);
2. À SMAJC/DAJI,  para a formalização do Termo Contratual próprio, e a seguir, retorne este
protocolado a esta Secretaria, para  acompanhamento e demais providências.

MARIA DO CARMO CABRAL CARPINTÉRO
Secretária Municipal de Saúde

DISTRITO DE SAÚDESUDOESTE- SETOR DE VIGILÂNCIA CONTROLE DO MEIO
AMBIENTE

COMUNICADO
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 11568 DE 25/10/2004

INTERESSADO: GEDAEL SERIANO - ME
PENALIDADE: INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 110,111,112,
INCISO I E ARTIGO 115, INCISO III, DA LEI ESTADUAL 10083/98.

PROTOCOLO: 04/50/03549
INTERESSADO: FRANCISCO CARLOS VEGA SCAFOGLIO
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE REGISTRO
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 04/50/03642
INTERESSADO: DAIMLER CHRYSLER DO BRASIL(AMBULATÓRIO)
ASSUNTO: ABERTURA DE LIVRO DE REGISTRO DE PRESCRIÇÕES.
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/50/03609
INTERESSADO: JOÃO BATISTA LORO
ASSUNTO: RECURSO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 11527
INDEFERIDO

PROTOCOLO: 04/50/03621
INTERESSADO: LABORATÓRIO DE EVOLUÇÃO DERMATOLÓGICA
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO
DEFERIDO

PROTOCOLO: 04/50/03603
INTERESSADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DESINTERDIÇÃO
INDEFERIDO

PROTOCOLO:04/50/03640
INTERESSADO: HELENA CIPPICIANE VITAL CAMPINAS -ME
ASSUNTO: BAIXA DE RESP. TÉCNICO DE SHEILA CRISTINA ARRUDA CORREA
DEFERIDO

PROTOCOLO: 03/50/01577
INTERESSADO: MARCELO MINEKAVA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO

DISTRITO DE SAÚDESUDOESTE- SETOR DE VIGILÂNCIA CONTROLE DO MEIO
AMBIENTE

COMUNICADO
PROTOCOLO: 04/10/22009
INTERESSADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
ASSUNTO: RECURSO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 2294 DE 05/05/2004
INDEFERIDO

JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Convite nº 03/2004 – Contratação de prestação de serviços, abrangendo as áreas: fiscal, contábil,
trabalhista e previdenciária. Classificada 1º lugar: Giuriato & Moura Prestação de Serviços Contábeis
Ltda., no valor mensal de R$1.879,80, pelo período de 12 meses. O julgamento completo encontra-
se no Quadro de Avisos da Fundação e no processo licitatório.

MARINA MENDES TOMAZ
Servidora Responsável

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE: 2001/72 – Materiais e Reagentes para Laboratório. Vetec Química Fina Ltda. item 01,
valor total R$ 395,20.
CONVITE: 2004/76 - Aquisição de conjunto motobomba. ND Bombas Comércio e Serviços Ltda.
- itens  01 e 02, valor total R$ 8.050,00, com desconto de R$ 140,00 sobre o valor original da
proposta de preços de R$ 8.190,00.
CONVITE: 2004/77 – Blusão em Nylon Impermeável. Uniformes Campinas Ltda. - itens  01 e 02,
valor total  R$ 2.587,80.
CONVITE: 2004/80 - Aquisição de Conexões de Ferro Fundido Dúctil. Saint- Gobain Canalização
S/A item 01, valor total R$ 287,30 , Prohisa Saneamento e Hidráulica Ltda. itens 02, 04, 05, 06 e
07, valor total R$ 1.440,00 e Angolini & Angolini Ltda. item 03, valor total R$ 100,80.
Tomada de Preços n. 15/2004. Prestação de serviços de engenharia para instalação elétrica para
automação em estruturas redutoras de pressão, centro de reservação e distribuição e medidores de
vazão, no município de Campinas, com fornecimento de materiais e mão-de-obra.
COMUNICAMOS a homologação e adjudicação à empresa Sanecol Saneamento e Construções
Ltda. pelo preço total de R$ 146.131,86, pelo período de 11 (onze) meses.

JOSÉ ROBERTO BIAJOLI
Presidente da Comissão de Julgamento.

HOMOLOGAÇÃO
Pregão n. 56/2004 –Eletrônico. Objeto: Registro de preços de ferramentas diversas e materiais
afins. COMUNICAMOS a homologação pelo preço total por lote à empresa Comercial Lune
Ltda. para os lotes: lote 2 – R$ 2.516,00, lote 5 – R$ 424,50, lote 8 – R$ 2.487,50 e lote 09 – R$
1.926,40, pelo período de  12 meses.
Pregão n. 57/2004 –Eletrônico. Objeto: Aquisição de conjuntos de acessórios, curva, tubo, placa
de redução todos em ferro fundido dúctil e válvulas borboleta. COMUNICAMOS a homologação
pelo preço total por item à empresa Angolini & Angolini Ltda. para os itens: item 6 – R$ 488,00,
item 7 – R$ 335,00 e item 08 – R$ 519,96.
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Pregão n. 63/2004 –Eletrônico. Onbjeto: Registro de preços de tubos de aço carbono.
COMUNICAMOS a homologação pelo preço total à empresa: Comercial Mercotubos Atibaia
Importação e Exportação Ltda. Itens 01,  02 e 03 - Valor total de R$ 44.798,10, pelo período de
12 (doze) meses.

REVOGAÇÃO
Pregão n. 56/2004 –Eletrônico. Objeto: Registro de preços de ferramentas diversas e materiais
afins. COMUNICAMOS aos interessados a revogação dos lotes 1, 3, 4, 6 e 7 do presente
processo licitatório, de acordo com o artigo 49, “caput”, da Lei n. 8.666/93, em virtude de não
haver propostas classificadas.
Pregão n. 57/2004 –Eletrônico. Objeto: Aquisição de conjuntos de acessórios, curva, tubo, placa
de redução todos em ferro fundido dúctil e válvulas borboleta. COMUNICAMOS aos interessados
a revogação dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11 do presente processo licitatório, de acordo com o
artigo 49, “caput”, da Lei n. 8.666/93, em virtude de não haver propostas classificadas e por
razões de interesse público.

ADV. GUSTAVO SCHMUTZLER MOREIRA
Gerente de Compras e Licitações

RESUMO DE CONTRATO
Nº 2004/90076-00-0 Contr: Dal Distribuidora Automotiva Ltda; PRE n. 59/04; Objeto: pneus;
vigência: 6 meses;  valor total: R$ 90.709,80.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES C/ INVESTIDORES

EDITAL
Pregão n. 70/2004 - Presencial. Objeto: Aquisição de cestas de natal. Recebimento das Propostas,
da Amostra da Cesta e Sessão Pública do Pregão às 9h do dia 08.11.2004, à Avenida da Saudade n.

500, Ponte Preta, Campinas/SP, na Sala Vermelha desta empresa. Edital gratuito disponível na
Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 16h no Setor de Processamento
de Editais.
Adv. Gustavo Schmutzler Moreira – Gerente de Compras e Licitações.

EDITAL
Pregão n. 69/2004 - Presencial. Objeto: Contratação de serviços de corte e religação de fornecimento
de água. Recebimento das Propostas e Sessão Pública do Pregão às 9h do dia 17.11.2004, à Avenida
da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas/SP, na Sala Vermelha desta empresa. Edital gratuito
disponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 16h no Setor de
Processamento de Editais. Visita Técnica obrigatória até o dia 12.11.2004.
Adv. Gustavo Schmutzler Moreira – Gerente de Compras e Licitações.

EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO de Mário Augusto Casau Rodrigues, Proc. nº.142/03 com prazo de 30
dias. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, MM Juíza de Direito da 3ª Vara Judicial do Foro Regional de
Vila Mimosa da Comarca de Campinas, na forma da lei, etc. Faz Saber a todos quantos este edital
virem ou dele conhecimento tiverem especialmente a Mário Augusto Casau Rodrigues RG 20.549.289-
7 CPF 150.033.988-16, que perante este Juízo e Cartório do 3º Ofício, está se processando a ação
Monitória requerida por Liceu Coração de Jesus contra Mário Augusto Casau Rodrigues, que deixou
de pagar obrigações contratualmente assumidas estando a dever o valor de R$ 6.786,97, acrescidos
de CM, juros, multa, custas e honorários advocatícios. Como o réu encontra-se em local incerto,
expediu-se o presente edital a fim de Cita-lo, para que no prazo de 15 dias, contados do término do
prazo do edital, que é de 30dias efetue o pagamento devido ou ofereça defesa sob pena de serem
aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. O edital será afixado e publicado na forma da
lei dado e passado nesta cidade e Comarca de Campinas/SP, 03.09.04.
(23, 26/10)
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1515
EMPREGOS

Ocupação Sexo Idade Escolaridade Experiência/meses

Torneiro mecânico ferramenteiro M 20 a 50 ensino médio 24

(possuir curso) completo

Motorista caminhão truck (3º eixo) M 23 a 45 ensino médio 48

(curso de direção defensiva, MOPP, disponibilidade para viagens) (2ª série)

Torneiro mecânico M 28 a 45 ens. fundamental 60

(para trabalhar em Jaguariúna, conhecer (6ª série)

instrumentos de medição)

Babá F 21 a 40 ens. fundamental 06

(p/ morar) (4ª série)

Marceneiro M 20 a 45 alfabetizado 24

Vendedor de fretes aéreos F/M 25 a 50 ensino médio 24

(com veículo próprio) completo

Acabador de bancada de mármore M 17 a 40 ens. fundamental 24

(4ª série)

Técnico Eletrotécnico M 20 a 30 ensino médio 24

(curso em eletrotécnica, experiência m ar-condicionado, com completo

habilitação)

Empregada doméstica F 12

(para morar)

Marceneiro M 19 a 40 ens. fundamental 36

(trabalhar com móveis planejados) completo

Meio oficial marceneiro M 19 a 40 ens. fundamental 24

(trabalhar com móveis planejados) completo

Mecânico de veículos M 26 a 35 ensino médio 60

(conhecer alinhamento, balanceamento e suspensão) completo

Prensista c/ curso de Senai M 25 a 35 ens. fundamental 60

(preparar prensas matrizes, conhecimento de calandra e de fonte completo

rolante, soldagem por ponteamento e fornos p/ tratamento térmico)

Fresador de ferramenta M 19 a 35 ens. fundamental 24

(saber interpretação desenho, possuir curso SENAI) completo

Torneiro mecânico M 19 a 35 ens. fundamental 24

(saber interpretação desenho, possuir curso SENAI) completo

Montador de máquinas M 19 a 35 ens. fundamental 24

(saber interpretação desenho, possuir curso SENAI) completo

Motoqueiro entregador M 18 a 30 ensino médio 06

(possuir moto própria) completo

Sub gerente F/M 25 a 50 ensino médio 24

(possuir experiência no setor varejista) completo

Serralheiro/soldador M 18 a 40 ens. fundamental 06

(possuir experiência em solda elétrica) completo

Ajudante serralheiro/soldador M 18 a 30 ens. fundamental 06

(possuir experiência em solda elétrica) completo

Costureira F/M 18 a 45 ens. fundamental 06

(experiência em costura de jeans, (6ª série)

tapeçaria, tecidos plastificados, horário noturno)

Eletricista de manutenção M 21 a 40 ensino médio 36

(possuir curso SENAI) completo

Meio oficial de Marceneiro M 21 a 36 ens. fundamental 12

(tormar 1condução para Jardim Itatinga) (4ª série)

Mecânico diesel M 19 a 50 ens. fundamental 36

(possuir conhecimentos em câmbio, motor, embreagem, completo

suspensão, direção e diferencial)

Motorista de caminhão M 25 a 45 ens. fundamental 12

(possuir CNH “D”, fazer entregas com caminhão carroceira) (4ª série)

Mecânico de manutenção de máquinas M 20 a 50 ens. fundamental 12

(com curso SENAI ou equivalente) completo

Encanador industrial M 20a 50 ens. fundamental 12

(com curso SENAI ou equivalente, manutenção de tubos e acessórios) (6ª série)

Eletricista industrial M 20 a 50 ens. fundamental 12

(experiência em instalações elétricas industriais, motores elétricos (6ª série)

e manutenção de máquinas, com curso SENAI ou equivalente)

Motorista de ônibus intermunicipal M 45 a 55 ens. fundamental 48

(curso de condutor de passageiros) completo

Almoxarife M 20 a 60 ens. fundamental 12

(trabalhar com metriais de construção) completo

Encanador M 20 a 50 ens. fundamental 24

(construção civil) (4ª série)

Estoquista M 17 a 24 ensino médio 06

completo

Fonte: PAT-Campinas

VVagas disponíveis no Pagas disponíveis no PAAT – CampinasT – Campinas
Rua Cândido Gomide, 196, Jardim Guanabara Interessados nas vagas devem comparecer às 8h para retirada de senhas.

Levar Carteira de Trabalho e RG para fazer cadastro.
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AGENDA CULTURAL

Cinema 

O Museu da Imagem e do Som (MIS)
promove neste fim de semana o ci-
clo Memória, em parceria com a
100% Vídeo. Os filmes serão exibi-
dos no Museu de Arte Contempo-
rânea de Campinas José Pancetti
(Macc), na avenida Benjamin Cons-
tant, 1633, no Centro. O auditório
do Macc tem 40 lugares e a  entra-
da é franca
 
Dia: Sexta-feira, 29 de outubro
Horário: 19h
Narradores de Javé (Brasil, 2003,
102’) Com debate
De Caffé Eliane. Com José Dumont,
Nelson Xavier e Nelson Dantas.
Pequeno vilarejo irá desaparecer
por causa da construção de uma
represa. Os moradores descobrem
que a vila poderá ser salva se ela
tiver valor patrimonial histórico.
Escolhem, então, um morador que
sabe ler e escrever
para construir um passado através
do relato dos seus habitantes a fim
de justificar a preservação do vila-
rejo. Com uma narrativa bem-humo-
rada, o fillme discute com profun-
didade o processo de construção
da memória coletiva e as múltiplas
possíveis versões da história

Cabra Marcado para morrer

(Brasil, 1984, 119’)
Dia: Sábado, 30 de outubro 
Horário: 16h
De Eduardo Coutinho. Com Eliza-
beth Teixeira e família, João Virgínio
da Silva e os habitantes de Enge-
nho Galiléia
(Pernambuco). Após 17 anos de in-
terrupção nas filmagens, por causa
do golpe militar de 64, o cineasta
Eduardo Coutinho recupera as ima-
gens, reencontra os protagonistas
do filme original não realizado, que
são os camponeses interpretando
eles próprios, e a partir daí cons-
trói um dos mais importantes do-
cumentários brasileiros

Macc: filmes no final de semana
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MARIA CLÁUDIA MIGUEL

O Observatório Munici-
pal de Campinas Jean Nico-
lini, fechado para reparos
em seu instrumental no mês
de outubro, abre para  ob-
servar o eclipse total da Lua
amanhã, quarta-feira, dia
27, para a madrugada de
quinta-feira. O evento é em
parceria com o Centro de
Pesquisas Renato Archer-
CenPRA, dentro da sua pro-
gramação da Semana Naci-
onal de Ciência e Tecnolo-
gia - Projeto O Presente do
Futuro, que aconteceu de 8
a 24 de outubro. O fenôme-
no pode ser visto a olho nu.
O auxílio de instrumento
óptico é opcional.

A Lua deverá apresentar
um tom laranja ou averme-
lhado escuro, devido a nos-
sa atmosfera, que desvia os

MOUZAR BENEDITO

Não é à toa que o distrito
de Nova Aparecida aparece
em muitas programações
oficiais de Campinas, quan-
do o tema é dança, corpo e
movimento. No balé O Que-

bra-Nozes, muitas das crian-
ças que encantaram o públi-
co saíram de projetos de-
senvolvidos no distrito; na
Festa das Nações, um grupo
de Nova Aparecida repre-
sentou o Brasil; e nas come-
morações do aniversário de
Campinas um dos grupos
que animaram a caminhada
que saiu da Estação Cultura
rumo ao Largo do Rosário
foi da oficina de arte circen-
se que funciona no Centro
de Convivência Cultural da
Vila Padre Anchieta, tam-
bém no distrito de Nova
Aparecida.

Observatório abre amanhã para observação do eclipse total da Lua

raios de luz solar. Não ocor-
rendo chuva ou tempo enco-
berto de qualquer ponto da
cidade, poderá ser observa-
do o fenômeno.

As pessoas interessadas
em acompanhar este fenô-
meno celeste deverão ficar
atentas ao horário: o eclipse

começa às 21h05, quando a
Lua tocará a penumbra (re-
gião da sombra onde ainda
são recebidos raios de luz
do Sol diretamente). Por
esta razão, dificilmente as
pessoas irão notar qualquer
mudança significante no as-
pecto geral da Lua Cheia. A

partir das 22h14, a Lua co-
meçará gradativamente a
desaparecer atrás da som-
bra terrestre, denominada
umbra.

VÍDEO

CIENTÍFICO

O eclipse total somente
começará às 23h23 e irá até
às 00h44 da quinta feira,
neste tempo nosso satélite
ficará imerso na zona da
sombra projetada pela Ter-
ra no espaço. A fase máxi-
ma está prevista para as
00h04, sendo, portanto,
uma duração de 1h21.

Após a fase total, a Lua
gradativamente sairá do
cone de sombra da Terra e
voltará aos poucos a brilhar
como antes. A fase parcial
irá durar até 01h54 da quin-
ta feira e permanecerá den-
tro da penumbra até 3h03.

Os horários estão em Tem-
po Legal, hora de Brasília. O
eclipse será observado em
todo o Brasil.

O Observatório irá abrir
ao público das 21h às 23h.
A partir deste horário o por-
tão será fechado. O obser-
vatório irá exibir vídeo cien-
tífico, e os astrônomos,
além de explicarem o fenô-
meno a olho nu, mostrarão
o fenômeno no telescópio.
As pessoas que quiserem
poderão levar sua própria
luneta ou binóculo.

Dança na Vila PDança na Vila PDança na Vila Padre Anchietaadre Anchietaadre Anchietaadre Anchietaadre Anchietaadre Anchietaadre Anchieta
Terceira edição do Corpo, Arte & Movimento começa amanhã, com apresentações gratuitas

São grupos com grande
atuação na comunidade,
como o Savuru, dirigido por
Benê Moraes, a oficina de
dança Um Corpo Só, de Jo-
sie Silva, a Art Center Acade-
mia, coordenada pela pro-
fessora Simone Bosco, a ca-
poeira do professor Júnior

Betão e as oficinas de arte
circense coordenadas por
Jacqueline Souza.

MOSTRA

DE DANÇA

Um pouco desse agito
estará presente numa mos-
tra de dança que vai do dia

27 ao dia 30, a terceira edi-
ção do evento Corpo, Arte &

Movimento, na Vila Padre An-
chieta. O evento com entra-
da franca em todas as apre-
sentações, coordenado pe-
los agentes culturais Benê
Moraes e Batata, é promo-
vido pela Secretaria Munici-
pal de Cultura, Esportes e
Turismo, com apoio da As-
sociação Movimento Dança
Campinas (AMDC), e a par-
ticipação de grupos do pro-
jeto Pró-Dança, da Secreta-
ria Municipal da Educação,
e de grupos locais. Já está
confirmada também a pre-
sença de grupos de break,
como o Moss e os Radicais
Suburbanos.

E junto com tanta dança,

a exposição de “Ao Vivo e a

Cores”, de Mauro Soares, que

tem como tema... a dança da

Academia Juliana Omatti.

PROGRAMAÇÃO

Amanhã, 27 de outubro

Horário: 20h
Abertura da Exposição de Fotografias de Mauro Soares: “Ao
Vivo  e  a Cores”, acompanhada de performances e confra-
ternização dos grupos.

Quinta-feira, 28 de outubro

Horário: 20h
Pró-Dança EMEI Padre Anchieta - Coreografias de Sabrina Ro-
drigues
Grupo de Resgatando o Circo - tecido, dança do palhaço, malu-
cos, malabares, roda, contorcionismo e acrobacias; direção
de Jacqueline de Souza; Oficina de Dança “Um Corpo Só” -
Coreografias de Josie Silva.

Sexta-feira, 29 de outubro

Horário:  20h
Duo de Sapateado - Coreografias de Amarildo Américo:
“Tap in Concert” e “Caribe in Tap”. Bailarinos: Amarildo
Américo e  Danilo Donizetti
Grupo Savuru - Coreografias de Benê Moraes: coco e sam-
ba-lenço (dança regional)
B Boys - b.boying - rachas de breakin
Radicais Suburbanos x Speed - control; popping looking 
Grupo MOS: Ary e Ray - show MOS construction. Free style
dance  
Grupo Eclypse Cultura e Arte: show soul do gueto
Pró-Dança EMEF Domingos Zatti - Coreografia de Ana
Guiomar: Street

Sábado, 30 de outubro

Horário: 20h
Arteiros na Dança  coreografia de Lara Rodrigues: Maré
Cheia; Art Center Academia - Coreografias de Simone Bos-
co: vozes  estilo livre; swing jazz; Sambassim Jazz
Pro-Dança Companhia e Escola - Coordenação de Walkíria
Coelho: can-can; street; axé; forró
Impacto Cia. De Dança - Coreografias de Vanessa: All that
Jazz; Cats (solo) - jazz
Academia de Ballet Lina Penteado 
Coreografias de Luciana Checchia: Ayuda-me contemp;
Deep Inside (trio) e Copélia (solo) clássico; Coreografia de
Ana Lúcia Ferraz: sexteto  clássico livre
Coreografia de Alessandro Pereira: piele (solo)

Teatro da Vila Padre Anchieta - Avenida  D. Agnello Rossi, s/nº. A entrada é franca em todos os eventos

Lua começa a desaparecer gradativamente às 22h14 de amanhã

Grupo Savuru: participação ativa na comunidade do Padre Anchieta

SERVIÇO

Eclipse Lunar
Local: Observatório Municipal de Cam-
pinas Jean Nicolini
Endereço: Estrada das Cabras, s/ nº,
Distrito de Joaquim Egídio
Ingressos: R$ 3,00
Contatos: (19) 3298-6566 após 17h
Levar Lanche, agasalho

Abastecer o veículo (não há posto nas
imediações)
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