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cação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições de seu cargo, COMUNICA: 
A abertura de Processo Seletivo interno para atividades pedagógicas de Professor Re-
ferência nos Centros de Convivências no Âmbito das Regionais FUMEC.
Poderão inscrever-se os docentes efetivos da Fundação Municipal para Educação Co-
munitária - FUMEC, com disponibilidade matutina e vespertina e que não tenham 
assumido classe para os Centros de Convivência para o ano letivo de 2014 e, que 
preencham os requisitos legais.
A inscrição dos profi ssionais realizar-se-a mediante apresentação de Projeto entregue 
na CPEJA-FUMEC, conforme cronograma abaixo, contendo Proposta Pedagógica 
Educacional.
Os candidatos serão avaliados a partir de projeto e entrevista coletiva pela Comissão, 
nomeada pela PORTARIA FUMEC 76/2013, conforme cronograma abaixo.
A jornada docente será mantida, seguindo o calendário escolar vigente. 
 

 Campinas, 03 de dezembro de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Presidente Da FUMEC 
  ANEXO ÚNICO: CRONOGRAMA 

AÇÃO DATA/HORÁRIO LOCAL

ENTREGA DO PROJETO 09/12/13 CPEJA

COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E EN-
TREVISTA COLETIVA DOS CANDIDATOS 11/12/13 ÀS 16 HS REGIONAL SUL

PUBLICAÇÃO DOS PROJETOS CLASSIFICADOS 13/12/13 FUMEC/SME

ATRIBUIÇÃO PRESENCIAL 16/12/13 ÀS 11H30´ CPEJA 

 PROPOSTA PARA PROJETO: 
O Projeto pode ser elaborado em atividades trimestrais visando um melhor aproveitamento de seus participantes. 
1- Professor(a):
2- Tema:
3- Duração: Ano letivo de 2014
4- Justifi cativa:
5- Objetivos gerais:
6- Objetivos específi cos:
7- Problematização:
8- Estratégias:
9- Avaliação:
 

  

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
  Processo Administrativo nº  13/10/24.374
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Presencial n° 33/2013
 Objeto : Aquisição de placas com instalação nos locais e banners para atender às ne-
cessidades da FUMEC/CEPROCAMP.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, inexis-
tindo recursos pendentes e a adjudicação, pela pregoeira, do objeto do referido pre-
gão, em atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e demais 
legislações pertinentes,  HOMOLOGO  o Pregão Presencial n° 33/2013, referente 
ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os 
itens indicados, ofertados pela empresa adjudicatária  F.P. CATÃO - ME -  CNPJ 
03.609.078/0001-04,  item 01  (R$ 450,00);  item 02  (R$ 500,00);  item 03  (R$ 70,00).  
AUTORIZO  a despesa em seu favor no valor total de R$ 3.750,00 (três mil, sete-
centos e cinquenta reais), devendo ser oneradas as dotações orçamentárias 60.401.
12.363.1009.4188.33.90.30 FR 01.200.000 e 60.402.12.366.1009.4188.33.90.30 FR 
01.220.000, no presente exercício fi nanceiro. 
Publique-se na forma da lei. Após, à Coordenadoria Administrativa e Financeira da 
FUMEC para as demais providências.
 

 Campinas, 29 de novembro de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Presidente Da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC Nº 89/2013   
 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições de seu cargo e considerado a necessidade de construir uma Comis-
são para atribuição de aulas para os Candidatos Classifi cados nos Editais 01/2013 
e 02/2013 para os Cursos Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada de 
Trabalhadores ou Qualifi cação Profi ssional oferecidos pelo Centro de Educação Pro-
fi ssional de Campinas "Prefeito Antonio da Costa Santos" - CEPROCAMP.
RESOLVE: 
Artº 1º - Nomear a seguinte Comissão:
Dalva Lange Guerra - matrícula 10055
Ednéia Aparecida Baldovinotti dos Santos - matrícula 10174
Eliana Aparecida Bueno - matrícula 033
Haydée Monteiro dos Santos Agostini - matrícula 100100
José Batista de Carvalho Filho - matrícula 100099
Maria José Andrade Angelini - matricula 961
Renata de Almeida S. Aparecido - matrícula 1411
Rogério Scarazzatto - matrícula 100101
Virginia Torresan Sanfelice - matricula 100107
Artº 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da publicação.
 

 Campinas, 04 de dezembro de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER  

 Secretária Municipal De Educação E Presidente Da FUMEC 

 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 Rerratifi cação de Termo de Ajuste 
 Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Protocolado: 13/10/4082
À vista das informações precedentes, em especial, dos pareceres da Secretaria Muni-
cipal de Assuntos Jurídicos às folhas 270 a 271 e 272, aliadas aos demais esclareci-
mentos destes autos, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, 
AUTORIZO:
- A rerratifi cação do Termo de Ajuste FIEC nº. 74/2013 de folhas 170 a 176, para que 
conste que o valor do total do projeto de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), será 
custeado através de repasses do Município no montante de R$ 23.000,00 (Vinte e três 
mil reais), e por meio de recursos próprios da entidade no montante de R$ 1.000,00 
(Hum mil reais), com a consequente revisão do valor da 4ª parcela, que será de R$ 
5.000,00 (Cinco mil reais).

- Publique-se.
- Na sequência, os autos deverão seguir à CSFA/DAJ para a formalização do compe-
tente termo de ajuste. 

 Campinas, 04 de dezembro de 2013 
 OLDEMAR ELIAS 

 Secretário Municipal De Esportes E Lazer 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

 Rerratifi cação de Termo de Ajuste 
 Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Protocolado: 13/10/2212
À vista das informações precedentes, em especial, dos pareceres da Secretaria Muni-
cipal de Assuntos Jurídicos às folhas 204 a 205 e 206, aliadas aos demais esclareci-
mentos destes autos, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, 
AUTORIZO:
- A rerratifi cação do Termo de Ajuste FIEC nº. 108/2013 de folhas 123 a 129, para que 
conste que o valor do total do projeto de R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais), será 
custeado através de repasses do Município no montante de R$ 30.740,00 (Trinta mil, 
setecentos e quarenta reais reais), e por meio de recursos próprios da entidade no mon-
tante de R$ 1.260,00 (Hum mil, duzentos e sessenta reais), com a consequente revisão 
do valor da 4ª parcela, que será de R$ 6.740,00 (Seis mil, setecentos e quarenta reais).
- Publique-se.
- Na sequência, os autos deverão seguir à CSFA/DAJ para a formalização do compe-
tente termo de ajuste. 

 Campinas, 04 de dezembro de 2013 
 OLDEMAR ELIAS 

 Secretário Municipal De Esportes E Lazer 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 COMUNICADO 
 Comunicamos que nos dias 13 e 16 de dezembro de 2013, o PORTA ABERTA fará aten-
dimento somente de protocolização e entrega de documentos. As Unidades Prefeitura 
Móvel 1 e 2 estarão disponíveis apenas para protocolização. Tudo em decorrência da 
atualização e implantação de melhorias no SIM - Sistema de Informações Municipais.
Agradecemos a compreensão.
 

 Campinas, 03 de dezembro de 2013 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
IMOBILIARIA 

    Protocolo: 2006-10-12024 Interessado(a): RENATO BARBOSA PUPO 
 - C. Cartográfico: 3421.64.19.0139.01001 e 3421.64.19.0142.01001 
Comunicamos que fi ca o interessado notifi cado(a) a sanear processo em referência, no 
prazo de 15 dias da data desta publicação, juntando os seguintes documentos: Cópia da 
certidão de matrícula atualizada (emitida nos últimos 360 dias) expedida pelo cartório 
de registro a que jurisdicionado o imóvel, referente a anexação da viela com 51,27m² 
e o LOTE 026 com 295,00 m² totalizando 346,27 m² de area de terreno. Conforme 
PROTOCOLO  Nº 48.511/95.  Obs.: tal solicitação se faz necessária tendo em vista a 
divergência entre os dados do requerente e os dados constantes do cadastro imobiliário 
municipal. PROTOCOLIZAR OS DOCUMENTOS MEDIANTE REQUERIMENTO 
NO PROTOCOLO GERAL TERREO GUICHE Nº 01. 
 

 Campinas, 03 de dezembro de 2013 
 SOLANGE RAQUEL DO AMARAL GOLIA 

 AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 
  

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

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

 Protocolo: 08/03/03971 - e anexos: 09/03/04962 e 11/03/05428 
 Interessado: Vanderlei Bueno 
 Códigos Cartográficos: 4131.13.37.0001.01001 
 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários 
Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos 
constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado 
com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07  defiro os pedidos de 
revisão dos lançamentos de IPTU e das Taxas Imobiliárias  dos exercícios de  2008, 
2009 e 2011,  para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co nº  4131.13.37.0001.01001 , 
alterando-se a área total construída para 182,17m² e a categoria construtiva - padrão 
da construção para RH-3 e a situação do imóvel para Esquina, conforme vistoria fi scal 
realizada em 03/05/2010, Planilha de informações Cadastrais e Parecer Fiscal às fl s. 
17 e 18, nos termos dos artigos 17, 18, 18A, 18B e respectiva Tabela de Valores do 
Anexo I da Lei 11.111/01, alterada pelas Leis nºs 12.445/05 e 13.209/07.
Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposição do artigo 
66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, 
 determino a retificação de ofício  dos lançamentos do IPTU e Taxas Imobiliárias  dos 
exercícios de 2010, 2012 e 2013  para o referido imóvel, desde que no momento da 
execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo 
legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo 
único, c.c. 173, I, do CTN, retifi cando-se a área total construída para 182,17m² e a 
categoria construtiva - padrão da construção para RH-3 e a situação do imóvel para 
Esquina, conforme vistoria fi scal realizada em 03/05/2010, Planilha de informações 
Cadastrais e Parecer Fiscal às fl s. 17 e 18, nos termos dos artigos 17, 18, 18A, 18B e 
23 e respectiva Tabela de Valores do Anexo I da Lei 11.111/01, alterada pelas Leis nºs 
12.445/05 e 13.209/07.
Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados 
será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito 
passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor 
do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, 
nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.

lucas.pavanello
Realce


