8

Diário Oficial do Município de Campinas

AVISO DE LICITAÇÃO

RDC nº 12/2022-Presencial- Processo Administrativo nºPMC.2022.00085500-45
Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / FUMEC
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL - CEI SÃO BENTO - Campinas/S.P.
ENTREGA DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA: 30/11/2022 às 09h00, no
CEPROCAMP, Av. 20 de Novembro, 145, Centro, Campinas, SP
Disponibilidade do Edital: a partir de 07/11/2022, no portal eletrônico https://www.
fumec.sp.gov.br/licitacoes. Esclarecimentos adicionais pelos telefones (19) 35194300.
Campinas, 04 de novembro de 2022

FABIO ALVES CREMASCO
Gerente de Compras e Licitações

SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO
- DCCA

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF
Expediente despachado pelo Sr. Coordenador

Protocolo SEI: PMC.2022.00085495-43
Interessado: IVO ANTONIO LOPES DE FARIA
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução
Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado crédito
tributário pago indevidamente no valor de 342,2251 UFIC - decorrente do valor recolhido em duplicidade para a parcela 01 e indevidamente para a cota única do carnê de
IPTU/Taxa(s) de 2022 - emissão 01/2022, para o imóvel 5231.31.19.0327.00000, nos
moldes do Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007. Decido que
a repetição do referido indébito será processada pela forma de restituição, nos moldes
do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fica autorizada
a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação do crédito reconhecido, nos
moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF
nº 001/2012.
Protocolo SEI: PMC.2022.00085995-67
Interessado: GUSTAVO LEONARDO MARTINS
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, decido pelo
aproveitamento do crédito apurado no valor de 634,9777 UFIC's, procedente do(s)
pagamento(s) da(s) parcela(s) 06 a 09 do carnê de IPTU e Taxa de Coleta e Remoção
de Lixo do exercício de 2022 - emissão 01/2022 (cancelado por recálculo), do imóvel
3452.52.40.0216.01001, não computado na apuração do montante devido pelo sujeito
passivo na reemissão desse lançamento realizada em 06/2022, nos moldes do artigo 56
da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar
crédito a favor do contribuinte, fica autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar
o processo ao Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias para determinar, de
ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, conforme previsto no artigo 55 da
Lei Municipal 13.104/2007.
Protocolo SEI: PMC.2022.00086437-28
Interessado: AZEVEDO MARQUES & CAMPOS LTDA - ME
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado
crédito tributário pago indevidamente no valor de 32,3971 UFIC - decorrente do valor recolhido para a parcela 01 do carnê de TFA - Taxa de Fiscalização de Anúncios
de 2022 - emissão 08/2022, para a Inscrição Municipal 75.471-4, tendo sido quitado
através da cota única, nos moldes do Parágrafo Único do artigo 44 da Lei Municipal
13.104/2007. Decido que a repetição do referido indébito será processada pela forma
de restituição, nos moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do
contribuinte, fica autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensação
do crédito reconhecido, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e
Instrução Normativa SMF nº 001/2012.
Protocolo SEI: PMC.2022.00086677-41
Interessado: BRUNA NATHALIA FERREIRA
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, foi apurado
crédito tributário pago indevidamente no valor de 23,6361 UFIC - decorrente do recolhimento em duplicidade para a parcela 01 do IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de
Lixo de 2022, lançado para o cartográfico nº 3322.43.95.0002.07031, nos moldes do
parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007. Decido que a repetição do
referido indébito será processada pela forma de compensação, nos moldes do artigo 45
da Lei Municipal 13.104/2007. Caso o crédito não seja utilizado em sua totalidade no
procedimento de compensação, e não constem outros débitos vencidos ou vincendos
em nome do sujeito passivo, fica autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e
Instrução Normativa SMF nº 001/2012.
Protocolo SEI: PMC.2022.00087011-91
Interessado: LUCIO COSTA DE BRITO
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, decido pelo
aproveitamento do crédito apurado no valor de 712,6034 UFIC's, procedente do(s)
pagamento(s) da(s) parcela(s) 05 a 08 do carnê de IPTU e Taxa de Coleta e Remoção
de Lixo do exercício de 2022 - emissão 01/2022 (cancelado por recálculo), do imóvel
3452.33.26.0321.01001, não computado na apuração do montante devido pelo sujeito
passivo na reemissão desse lançamento realizada em 06/2022, nos moldes do artigo 56
da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar
crédito a favor do contribuinte, fica autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar

Campinas, segunda-feira, 07 de novembro de 2022
o processo ao Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias para determinar, de
ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, conforme previsto no artigo 55 da
Lei Municipal 13.104/2007.
Campinas, 04 de novembro de 2022

LUCAS SILVA CUNHA

COORDENADOR DA CSACPT.

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF
Expediente despachado pelo Sr. Coordenador

Protocolo SEI: PMC.2022.00087384-35
Interessado: Antonio Carlos Cineis
Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instrução
Normativa nº 001/2018-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos, decido pelo aproveitamento do crédito apurado no valor de 78,7164 UFIC's, procedente do pagamento
da parcela 05 do carnê de IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo do exercício de
2022 - emissão 01/2022 (cancelado por recálculo), do imóvel 3411.13.63.0272.01001,
não computado na apuração do montante devido pelo sujeito passivo na reemissão
desse lançamento realizada em 06/2022, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal
13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito a favor
do contribuinte, fica autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao
Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias para determinar, de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, conforme previsto no artigo 55 da Lei Municipal
13.104/2007.
Campinas, 04 de novembro de 2022

LUCAS SILVA CUNHA

COORDENADOR DA CSACPT.

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Processo: PMC.2022.00078845-51
Interessado: ANGELINA SILVA GOMES
Código Cartográfico: 3411.51.76.0001.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEFIRO O PEDIDO DE
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2023 e
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a).
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o
imóvel.
03 de novembro de 2022

RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS
Coordenador de Atendimento DRI

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Processo: PMC.2022.00079333-58
Interessado: BENEDICTA FERREIRA PERIN
Código Cartográfico: 4312.13.61.0102.01001

De acordo com o encaminhamento, fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações especialmente o §2º inserido com a redação da
Lei Complementar 181/2017, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da
Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de Receitas Imobiliárias, DEFIRO O PEDIDO DE
ISENÇÃO PARA APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, para o exercício de 2023 e
subsequentes, se mantido os requisitos legais. A isenção concedida limita-se ao valor
de 416,0000 UFIC´s, acrescido do reajuste estabelecido pelo artigo 4°, I, 'd', da Lei
Municipal n° 11.111/2001, introduzido pela Lei Complementar n° 181/2017, cabendo
o recolhimento do valor da diferença, caso houver, por parte do(a) Interessado(a).
A presente decisão não se aplica às taxas imobiliárias porventura incidentes sobre o
imóvel.
03 de novembro de 2022

RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS
Coordenador de Atendimento DRI

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Processo: PMC.2022.00082940-22
Interessado: BERNADETE APARECIDA OSCAR
Código Cartográfico: 3443.33.19.0001.03030
Com fundamento no artigo 4º, I, da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07 c/c o
disposto no artigo 2°, IV, 'a', da Instrução Normativa n° 3/2017 do Departamento de
Receitas Imobiliárias, DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE ISENÇÃO PARA
APOSENTADO(A)/PENSIONISTA, nos termos do art. 13 e art. 63, parágrafo 2° da
Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, pois mesmo regularmente notificado nos termos do art. 13, art. 21, inciso V, art. 22, inciso II e art. 63, parágrafo 1°,
todos da Lei Municipal n° 13.104/2007 e alterações posteriores, o(a) Interessado(a)
deixou de apresentar a documentação solicitada, assim como não justificou ou contestou formalmente dentro do prazo estipulado.
Fica o requerente notificado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não
conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fundamentos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo
único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.
Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial de que trata o artigo 74 da
Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.
03 de novembro de 2022

RONALDO PALMEIRA DE VASCONCELLOS
Coordenador de Atendimento DRI

