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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 AVISO DE LICITAÇÃO   
  Pregão   nº 189/2020   -  Eletrônico  -  Processo Administrativo nº  PMC.2020.00011689-
78 -  Interessado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Registro de Preços de 
bombas de insulina e insumos, para o atendimento de Mandados Judiciais -  Rece-
bimento das Propostas dos itens 01 a 11 : das 08h do dia 27/08/20 às 09h do dia 
28/08/20 -  Abertura das Propostas dos itens 01 a 11 : a partir das 09h do dia 28/08/20 
-  Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 28/08/20 -  Disponibilidade do 
Edital : a partir de 14/08/20, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclare-
cimentos adicionais com a Pregoeira Veruska Vigilato pelo telefone (19) 2116-8411.
 

 Campinas, 12 de agosto de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP) 

  Pregão   nº   18  8  /20  20  -  Eletrônico  -  Processo Administrativo : PMC.2020.00031434-
68 -  Interessado : Secretaria Municipal de Saúde -  Objeto : Aquisição de empilhadeira 
elétrica patolada com torre 03 (três) estágios -  Recebimento das Propostas do ite  m : 
das 08h do dia 26/08/20 às 09h do dia 27/08/20 -  Abertura das Propostas   do ite  m : a 
partir das 09h do dia 27/08/20 -  Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 
27/08/20 -  Disponibilidade do Edital : a partir de 13/08/20, no portal eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro Raphael Bernardes 
pelo telefone (19) 2116-0641.
 

 Campinas, 12 de agosto de 2020 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Homologação 
  Processo Administrativo: PMC.2019.00015580-76
 Interessado:  Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública
 Assunto:  Pregão Eletrônico nº 142/2020
 Objeto : Aquisição de veículo tipo SUV (Utilitário Esportivo).
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 2766227, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº2766257, e do disposto no art. 7º, 
inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso 
II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações,  HOMO-
LOGO  o Pregão Eletrônico nº 142/2020, referente ao objeto em epígrafe, no valor 
unitário e total de R$ 73.900,00 (setenta e três mil e novecentos reais), ofertado pela 
empresa adjudicatária  VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS 
- EIRELI - EPP .
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, para au-
torização da despesa, nos termos do Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações, 
 observando o Decreto Municipal nº 20.861/20  . 
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; e
3. à Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, para as 
demais providências.
 

 Campinas, 12 de agosto de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Licitação Fracassada 
  Processo Administrativo : PMC.2020.00012514-41
 Interessado :Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e 
Direitos Humanos
 Assunto :Pregão nº 166/2020 - Eletrônico
 Objeto : Aquisição de 02 (dois) veículos zero quilômetro modelo minivan.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório do Pregoeiro - documento SEI nº 2764317, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº 2764346, informo que o Pregão 
nº 166/2020 foi declarado  FRACASSADO ,por não haver propostas em condições de 
aceitabilidade.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Assistência So-
cial, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos, para ciência e demais providências
.
 

 Campinas, 12 de agosto de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 Licitação Fracassada 

  Processo Administrativo:  PMC.2019.00049091-63
 Interessado:  Secretaria Municipal de Educação
 Assunto:  Pregão nº 093/2020 - Eletrônico
 Objeto:  Registro de Preços de piso cerâmico.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 
do relatório da Pregoeira - documento SEI nº 2766489, acolhido pelo Diretor do De-
partamento Central de Compras - documento SEI nº 2766536, informo que o Pregão 
nº 093/2020 foi declarado  FRACASSADO , por não haver propostas em condições 
de aceitabilidade.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Educação, para 
ciência e demais providências.
 

 Campinas, 12 de agosto de 2020 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
DIREITOS HUMANOS 

 DESPACHO AUTORIZATIVO - PRORROGAÇÃO 
DE TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇOS 
DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE 
 Expediente despachado pela Sra. Secretária Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos em 03/08/2020 

  Protocolo: 2018/10/23388 
 Interessado:  ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ
 Assunto:  Prorrogação de Termo de Colaboração 

A vista das informações existentes neste processo administrativo, e do parecer do De-
partamento de Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que 
opinou pela inexistência de óbices jurídicos,  AUTORIZO  o  ADITAMENTO  do Ter-
mo de Colaboração n.º 51/2018, fi rmado entre o Município de Campinas, representado 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos 
Humanos e a(o) ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SUMARÉ, inscrita no CNPJ n.º 
57.501.611/0001-30, para revisão do Plano de Trabalho originalmente aprovado com 
relação aos seus valores que foram revistos com fundamento no Art. 57 da Lei Federal 
n.º 13.019/2014 e suas alterações, bem como a prorrogação da vigência de  06 de agos-
to de 2020 a 05 agosto de 2021  para a continuidade da execução do(s) Serviço(s) Ser-
viço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Defi ciência - Residência 
Inclusiva, bem como a consequente despesa no valor de R$ 1.523.284,80 (Um milhão, 
quinhentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos),para 
a integral execução do(s) objeto(s) pactuado(s).

Publique-se. Após, à CSFA/DAJ para a formalização do termo próprio, na forma do 
que dispõe o art. 3º do Decreto Municipal n.º 17.424/2011.
 

 Campinas, 03 de agosto de 2020 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos 
  

 EDITAL 01/2020 PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA 
SOCIOEDUCATIVO JUVENTUDE CONECTADA 

 (Republicação contendo Anexos I e II) 
 
A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos, torna pública a realização do 
Processo Seletivo visando à concessão de Bolsas Pedagógicas do Programa Socioedu-
cativo Juventude Conectada, nos termos da Lei Municipal nº 14.853, de 16 de julho de 
2014, regulamentado pelo Decreto 20.827, de 16 de abril de 2020 e de acordo com as 
instruções especiais que fazem parte integrante deste Edital.
 CAPÍTULO I 
 Das Disposições Preliminares 

 Art. 1º -  Este Processo Seletivo visa selecionar jovens com idade entre 15 e 29 anos, 
residentes no município de Campinas, para atuarem como bolsistas no  PROGRAMA 
SOCIOEDUCATIVO JUVENTUDE CONECTADA , nos locais a serem designa-
dos, incentivando sua participação em atividades relacionadas a atendimento ao pú-
blico, informática, às tecnologias de informação e comunicação e a cultura digital.

 Art. 2º -  Os objetivos do Programa Socioeducativo Juventude Conectada são:

Promover a inclusão social dos jovens por meio da inclusão digital, de forma a afastá-
-los do mercado de trabalho informal, proporcionando-lhes melhores condições de 
empregabilidade;

Promover ações que visem multiplicar o conteúdo transmitido através de ofi cinas, 
para além dos espaços das unidades do Juventude Conectada, através do desenvolvi-
mento de ações de fomento a novos empreendimentos vinculados às tecnologias da 
informação;

Estimular os jovens a frequentarem o ensino básico obrigatório e participarem de ou-
tras atividades socioeducativas;

Melhorar as condições socioeconômicas dos jovens participantes do Programa, me-
diante a concessão de bolsa, para que possam se dedicar às atividades educativas, 
culturais e de lazer.

 Art. 3º -  A organização, supervisão, fi scalização e acompanhamento do Processo Se-
letivo serão realizados pela comissão do certame, indicada pela Prefeitura Municipal 
de Campinas, cujos integrantes tiveram seus nomes publicados no Diário Ofi cial do 
Município de Campinas em 11/08/2020.

 CAPÍTULO II 

 DAS CARACTERÍSTICAS DAS VAGAS E DOS BENEFÍCIOS 

 Art. 4º -  A denominação, o número de vagas previstas e os valores da bolsa pedagó-
gica estão especifi cados a seguir:

 Denominação:  Bolsista

 Vagas Previstas:  120 (cento e vinte), sendo 5% (cinco por cento) destinadas às pes-
soas com defi ciência

 Valor mensal da Bolsa Pedagógica:  R$ 551,81 (quinhentos e cinquenta e um reais e 
oitenta e um centavos), valor equivalente, em 01/01/2020, a 152,60 UFCI's (Unidades 
Fiscais de Campinas), conforme legislação vigente.

 Vale-transporte:  sem custo para o usuário.

 Art. 5º -  A carga horária será de 20 (vinte) horas semanais, sendo, 16 (dezesseis) 
horas presenciais, como facilitadores em ofi cinas e apoio ao acesso livre monitorado 
e 04 (quatro) horas em formação continuada (socioeducativa/informática/tecnologias 
da informação e comunicação/cultural digital).

 Art. 6º -  As bolsas pedagógicas poderão ser cumuladas com benefícios concedidos 
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por outros programas governamentais, desde que a somatória entre eles não ultrapasse 
30% (trinta por cento) do valor da bolsa do programa.

 CAPÍTULO III 
 DOS PRÉ-REQUISITOS 

 Art. 7º -  Os pré-requisitos para ingresso no Programa Socioeducativo Juventude Co-
nectada são:
I. Ter concluído ou estar matriculado no nível médio, ter concluído o ensino funda-
mental ou estar matriculado no último ano do ensino fundamental, ou equivalente;
II. Caso o candidato esteja cursando o último ano do ensino fundamental deverá assu-
mir, por meio de Termo de Compromisso próprio, a comprovação da manutenção de 
matrícula e frequência em instituição de ensino no ano letivo imediatamente seguinte 
ao ingresso do candidato no Programa, contado da data de assinatura do Termo de 
Adesão.
III. Estar incluído na faixa de renda familiar  per capita  de até 01 (um) salário-mínimo 
nacional;
IV. Não estar empregado, inclusive no mercado informal;
V. Residir no município de Campinas;
VI. Ser classifi cado no presente Processo Seletivo;
VII. Estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico).

 Art. 8º -  Além dos pré-requisitos listados acima, o candidato deverá:
I. Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº 70.436, 
de 18/04/72;
II. Haver cumprido as obrigações eleitorais, se o candidato já houver atingido a idade 
requerida;
III. Haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do 
sexo masculino, se o candidato já houver atingido a idade requerida;
IV. Não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integralmen-
te as penas cominadas;
V. Ter idade compreendida entre 15 (quinze) anos completos e 29 (vinte e nove) anos, 
11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, no momento da assinatura do Termo de 
Adesão;
VI. Não receber verbas de outros programas sociais cuja somatória ultrapasse o valor 
de R$ 165,54 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), equiva-
lente a 30% do valor da bolsa pedagógica.

 Art. 9º -  Para fi ns de comprovação dos pré-requisitos citados, por ocasião do ingresso 
no Programa, serão exigidos do candidato os seguintes documentos:
I. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, se for o caso;
II. Carteira de Identidade (R.G.);
III. Título de Eleitor com o(s) comprovante(s) de votação da última eleição, se o can-
didato já houver atingido a idade requerida;
IV. CPF (Cadastro Pessoa Física);
V. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
VI. Comprovante de endereço com CEP;
VII. Certifi cado de Reservista, para o sexo masculino, se o candidato já houver atin-
gido a idade requerida;
VIII. Declaração de renda;
IX. Comprovante de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico);
X. Uma foto 3x4 recente;
XI. Certidão de nascimento do(s) dependente(s) informado(s) na fi cha de inscrição, 
se for o caso;
XII. Laudo médico com o CID ou o Cartão Bem Acessível que comprove sua defi ci-
ência, no caso de candidato com defi ciência.

 Art. 10 -  O candidato deve apresentar no ato da inscrição, sob pena de exclusão do 
certame, os comprovantes citados no artigo 9º deste Capítulo, conforme art. 20 deste 
Edital, por meio de  upload  dos arquivos digitalizados ou naturalmente digitais, se for 
o caso.

 Art. 11 -  O candidato que não puder enviar o comprovante de inscrição no CadÚnico 
no ato da inscrição do Processo Seletivo, conforme disposto no art. 9, IX, deverá 
apresentá-lo no ato da assinatura do Termo de Adesão.

 Art. 12 -  No ato da assinatura do Termo de Adesão deverão ser apresentados os docu-
mentos originais para comprovação dos arquivos enviados através de  upload  no sis-
tema de inscrição, sob pena de não ser admitido no Programa e exclusão do certame;

 CAPÍTULO IV 
 DO TERMO DE ADESÃO 

 Art. 13 -  Os jovens participantes do Programa Socioeducativo Juventude Conectada 
fi rmarão Termo de Adesão próprio e individualizado, sendo que os menores de 16 
(dezesseis) anos deverão ser representados por seus pais, e os jovens de 16 (dezesseis) 
a 18 (dezoito) anos necessitarão ser assistidos por seus pais.

 Art. 14 -  O Termo de Adesão será fi rmado pelo período de 12 (doze) meses, prorro-
gáveis por igual período, ou em frações, sendo que a soma do prazo inicial, com as 
prorrogações, não poderá exceder 24 (vinte e quatro) meses.

 CAPÍTULO V 
 DAS INSCRIÇÕES 

 Art. 15 -  As inscrições  são gratuitas  e serão realizadas exclusivamente pela internet, 
no endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br, a partir  das 10h00 do dia 12 de 
agosto de 2020 às 23h59 do dia 2  8   de agosto de 2020,  sendo limitadas a 3.000 (três 
mil) inscritos, de acordo com os requisitos do programa, descritos no Capítulo III 
deste Edital.
Parágrafo Único: Serão consideradas válidas as 3.000 (três mil) primeiras inscrições, 
sendo o sistema bloqueado para as demais, ainda que o candidato interessado esteja 
dentro do prazo informado no item anterior. Não serão aceitas inscrições por qualquer 
outro meio que não o especifi cado no caput deste artigo.

 Art. 16 -  A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.

 Art. 17 -  O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como 
pelas informações prestadas na fi cha de inscrição.

 Art. 18 -  O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou que não atenda 
a todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em 
consequência, serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que classifi cado 
na prova e etapas após a homologação e que o fato seja constatado posteriormente.

 Art. 19 -  Efetivada a inscrição, não será permitida alteração dos dados na fi cha de 
inscrição.

 Art. 20 -  Para inscrever-se, o candidato deverá, no período de inscrição, assim pro-
ceder:
a) Acessar o  banner  do Processo Seletivo através do endereço eletrônico www.cam-
pinas.sp.gov.br;
b) Ler atentamente este Edital e verifi car se atende aos pré-requisitos exigidos;
c) Criar uma conta de usuário no endereço https://juventudeconectada.campinas.
sp.gov.br/;
d) Preencher o Formulário de Inscrição no site, no qual declarará estar ciente das 
condições exigidas e das normas expressas no Edital;
e) Fazer o  upload  de todos os documentos solicitados;
f) Clicar no campo "Enviar".

 Art. 21 -  A formalização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento 
de todos os campos da fi cha de inscrição on-line pelo candidato.
Parágrafo Único: O candidato que deixar de enviar um ou mais arquivos através de 
 upload  ou enviar arquivo não correspondente ao documento solicitado poderá ter sua 
inscrição cancelada;

 Art. 22 -  Na data  prevista de 01 de setembro de 2020, o candidato deverá conferir 
no endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/diario/ofi cial as inscrições efetivadas 
(homologadas), que poderão, também, ser disponibilizadas no  banner  do Processo 
Seletivo, através do endereço www.campinas.sp.gov.br.
Parágrafo Único: Caso seja detectada divergência nas informações ou em caso de dú-
vidas, o candidato deverá comparecer, impreterivelmente, até o dia 03 de setembro de 
2020, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Campinas, na Avenida Anchieta, 
nº 200, piso térreo, para interpor recurso, solicitando a verifi cação do ocorrido.

 Art. 23 -  A Prefeitura de Campinas não se responsabilizará por solicitações de inscri-
ção, via internet, não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados.

 Art. 24 -  O preenchimento da fi cha de inscrição é de inteira responsabilidade do can-
didato.

 CAPÍTULO VI 
 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CANDIDATOS DEFICIENTES 

 Art. 25 -  Às pessoas com defi ciência é assegurado o direito de ingressar no Programa 
Socioeducativo Juventude Conectada desde que as atividades a serem desenvolvidas 
nos locais designados sejam compatíveis com a sua defi ciência, conforme estabelece 
o Artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, bem como da Lei 7853 de 1989, re-
gulamentada pelo Decreto Federal 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal 
nº 5.296, de 02/12/2004.
Parágrafo Único: Não serão considerados como pessoas com defi ciência os distúrbios 
de acuidade visual e/ ou auditiva passível de correção.

 Art. 26 -  Nos termos do que dispõe a legislação pertinente, 5% (cinco por cento) das 
vagas existentes serão destinadas às pessoas com defi ciência, conforme estabelecido 
no item anterior.
Parágrafo Único: Para cálculo do número de vagas serão desprezadas as frações infe-
riores a 0,5 (cinco décimos), respeitando-se o critério de aproximação para o número 
inteiro subsequente, das frações iguais ou superiores a 0,5 (cinco décimos).

 Art. 27 -  O candidato, antes de se inscrever, deverá verifi car se as atividades a serem 
desenvolvidas são compatíveis com a sua defi ciência. As pessoas com defi ciência, 
resguardadas as condições especiais previstas na legislação pertinente, participarão 
do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
se refere ao conteúdo da prova, à forma de avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
horário e ao local de aplicação da Prova Objetiva, bem como à nota mínima exigida 
para os demais candidatos.

 Art. 28 -  Os candidatos que se declararem pessoas com defi ciência, se classifi cados 
no Processo Seletivo, terão seus nomes publicados em lista à parte e também na lista 
geral de classifi cação. 

 Art. 29 -  Será eliminado da lista de pessoas com defi ciência o candidato cuja defi ciên-
cia não se constate, devendo constar apenas da lista de classifi cação geral.

 CAPÍTULO VII 
 DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 

 Art. 30 -  O Processo Seletivo será realizado no Município de Campinas e será com-
posto de uma Prova Objetiva Virtual, que terá caráter classifi catório e ocorrerá em 
sistema próprio da Prefeitura Municipal de Campinas/Programa Juventude Conectada 
em data a ser comunicada oportunamente, por meio de publicação de Edital de con-
vocação no Diário Ofi cial do Município, através do endereço www.campinas.sp.gov.
br/diario-ofi cial.
Parágrafo Único: As informações também poderão ser disponibilizadas no  banner  do 
Processo Seletivo, disponível no endereço www.campinas.sp.gov.br.

 Art. 31 -  Os candidatos poderão receber, como complemento, informações através do 
e-mail e/ou por mensagens no celular cadastrado na sua fi cha de inscrição.
§ 1º O envio do e-mail e SMS tem apenas caráter auxiliar na informação ao candidato, 
não sendo aceita a alegação do não recebimento como justifi cativa de ausência ou do 
comparecimento em data, local ou horários incorretos.
§ 2º É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes 
à convocação para a Prova Objetiva.

 Art. 32 -  A Prefeitura Municipal de Campinas não fornecerá informações, por telefone 
ou pessoalmente, sobre data e horário da etapa do Processo Seletivo.

 Art. 33 -  Não será permitida a realização da Prova Objetiva Virtual fora do ambiente 
virtual próprio, em data e/ou horário diferente conforme previamente designados.
Parágrafo Único: Não haverá segunda chamada para a realização do certame.

 Art. 34 -  É de responsabilidade do candidato, ou seu responsável legal, providenciar 



7Campinas, quinta-feira, 13 de agosto de 2020 Diário Ofi cial do Município de Campinas

local adequado com os meios necessários à realização da prova objetiva (conexão de 
 internet  e computador).
§ 1º O candidato que for desprovido de quaisquer condições de acesso ao computador 
e/ou da internet, deverá comunicar no ato da inscrição e selecionar um telecentro in-
dicado pelo Programa Socioeducativo Juventude Conectada para realização da prova 
objetiva.
§ 2º Serão seguidas exatamente as mesmas regras para realização da prova objetiva no 
telecentro do Programa, sendo integralmente acompanhado por um fi scal designado 
pela organização do Processo Seletivo.

 Art. 35 -  A aplicação da prova objetiva terá início às 9:00 (horário de Brasília), em 
ambiente virtual próprio, e se encerrará às 11:00 (horário de Brasília), em data a ser 
comunicada oportunamente através do Diário Ofi cial do Município.
Parágrafo Único: Fica a critério do candidato,  dentro do período estipulado neste 
artigo , o horário que iniciará a prova objetiva, atentando-se para o horário de encer-
ramento estipulado.

 CAPÍTULO VIII 
 DA PROVA OBJETIVA 

 Art. 36 -  A prova está  prevista para ser realizada no dia  13   de setembro de 2020 
(domingo) , em ambiente virtual, podendo a data ser alterada a critério exclusivo da 
Prefeitura Municipal de Campinas.
§ 1º A confi rmação da data e as informações sobre horários e endereços eletrônicos da 
prova serão divulgadas a partir do dia 09 de setembro de 2020, por Edital de Convoca-
ção para Prova a ser publicado no Diário Ofi cial do Município, que pode ser acessado 
no endereço eletrônico http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/.
§ 2º A convocação também pode ser publicada no  banner  do Processo Seletivo;
§ 3º Não será enviado, via correio, cartão de convocação para a prova;
§ 4º A data, o horário e o endereço eletrônico da realização da Prova Objetiva serão 
disponibilizados conforme os artigos 31 e 32 do Capítulo VII, deste Edital.

 Art. 37 -  Havendo alteração da data prevista, a prova poderá ocorrer em outra data 
estabelecida pela Comissão do certame, com prévia divulgação. 

 Art. 38 -  A Prova Objetiva terá duração de 2 (duas) horas, contadas a partir das 09:00h 
(horário de Brasília), incluindo-se o tempo necessário para envio das respostas pelo 
sistema.
§ 1º A Prova Objetiva será constituída de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, 
sendo:
a) 10 (dez) questões de matemática;
b) 10 (dez) questões de português;
c) 10 (dez) questões de informática.
§ 2º Cada questão conterá 04 (quatro) alternativas, sendo somente 01(uma) correta.
§ 3º O conteúdo programático da Prova Objetiva está disponibilizado no Anexo II 
deste Edital.
§ 4º A Prefeitura Municipal de Campinas não fornecerá e não se responsabilizará por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Se-
letivo, sendo de responsabilidade do candidato a escolha e busca do material de estudo

 Art. 39 -  A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos.
§ 1º Cada questão valerá 01 (um) ponto;
§ 2º O cálculo fi nal será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.
§ 3º Não serão computadas questões cuja resposta não tenham sido devidamente en-
viadas.
§ 4º A Prefeitura Municipal de Campinas não se responsabilizará por prova objetiva 
ou resposta não computada por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados.

 CAPÍTULO IX 
 DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 Art. 40 -  A nota fi nal do candidato será igual ao total de pontos obtidos na Prova 
Objetiva.

 Art. 41 -  Os candidatos serão classifi cados segundo a ordem decrescente da nota fi nal 
na Prova Objetiva.
§ 1º Em caso de igualdade na nota fi nal, para fi ns de convocação, o desempate se dará 
na seguinte ordem:
1) Maior número de acerto nas questões de Informática;
2) Maior número de acerto nas questões de Língua Portuguesa;
3) Maior número de acerto nas questões de Matemática.
§ 2º Os candidatos que, mesmo após o critério de desempate previsto no parágrafo 
anterior deste Edital, ainda permanecerem com igualdade de nota, serão desempatados 
conforme os seguintes critérios:
a) Menor renda familiar;
b) Maior número de fi lhos dependentes (menores de 18 (dezoito) anos ou civilmente 
incapazes ou relativamente capazes, na forma do Código Civil vigente);
c) Maior idade do candidato.
§ 3º Os critérios citados neste artigo serão aplicados de acordo com os dados informa-
dos na fi cha de inscrição.
§ 4º No momento da assinatura do Termo de Adesão, estas informações deverão ser 
comprovadas e, caso sejam consideradas inverídicas, o candidato será excluído do 
Processo Seletivo.

 Art. 42 -  A classifi cação fi nal será divulgada por meio do Diário Ofi cial do Município 
e do  banner  do Processo Seletivo, disponível no endereço eletrônico: www.campinas.
sp.gov.br.

 CAPÍTULO X 
 DOS RECURSOS 

 Art. 43 -  Será assegurado aos candidatos o direito a recursos em relação à aplicação 
e/ou resultados do certame.
§ 1º Os recursos interpostos até a homologação deste Edital deverão ser entregues 
pessoalmente, no período de até 2 (dois) dias úteis subsequentes à realização e/ou 
divulgação de cada etapa do Processo Seletivo no Diário Ofi cial do Município, con-
siderando-se como data para início da contagem do prazo o primeiro dia útil seguinte 
à realização e/ou divulgação da referida etapa, conforme Cronograma disposto no 
Anexo I.
§ 2º Para a interposição de recursos, o candidato deverá comparecer pessoalmente, 
no horário das  9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 horas , no prazo especifi cado no 

parágrafo anterior deste artigo, à Avenida Anchieta, nº 200, piso térreo, sala do Proto-
colo Geral da Prefeitura Municipal de Campinas - Centro - Campinas-SP, e seguindo 
as instruções abaixo:
§ 3º O recurso já deverá estar redigido, contendo:
a) nome completo do candidato;
b) número do documento de identidade;
c) número da questão a que se refere o recurso, no caso de recurso contra o gabarito;
d) justifi cativa do recurso.
§ 4º Os recursos que não estiverem com todas as informações acima serão desconsi-
derados.
§ 5º O candidato deverá, em um único recurso relacionado a cada evento deste Proces-
so Seletivo, interpor os seus questionamentos e justifi cá-los adequadamente, para que 
o mesmo possa ser analisado e julgado.
§ 6º Serão desconsiderados recursos de igual teor, interpostos pelo mesmo candidato.
§ 7º O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
§ 8º O candidato menor de idade deverá comparecer pessoalmente acompanhado de 
um representante legal.

 Art. 44 -  Somente serão analisados os recursos entregues dentro do prazo e condições 
especifi cados no artigo anterior, expressos em termos convenientes e que apontarem 
as circunstâncias que os justifi quem.

 Art. 45 -  Serão indeferidos os recursos que forem apresentados:
a) em desacordo com as especifi cações contidas neste Capítulo;
b) fora do prazo estabelecido;
c) com argumentação idêntica a outros recursos anteriormente interpostos pelo mesmo 
candidato;
d) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
e) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
f) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os in-
tempestivos.

 Art. 46 -  No caso de provimento do recurso interposto dentro das especifi cações, este 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classifi cação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classifi cação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassifi cação 
do candidato.

 Art. 47 -  Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso ou recurso de gabarito fi nal 
defi nitivo.

 Art. 48 -  Os pontos correspondentes à questões porventura anuladas, serão atribuídos 
a todos os candidatos presentes na prova.

 Art. 49 -  Os recursos relacionados ao resultado da Prova Objetiva serão respondidos 
pela Banca Examinadora, que encaminhará, ao candidato, a resposta por escrito.

 Art. 50 -  O candidato poderá será convocado, por telefone e e-mail, para tomar ciência 
da resposta de seu recurso, logo após a publicação do resultado no Diário Ofi cial do 
Município.

 Art. 51 -  A Banca Examinadora é a única instância para recursos referentes à Prova 
Objetiva, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não serão aceitos recursos 
adicionais.

 CAPÍTULO XI 
 DA SUSPENSÃO E DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 

 Art. 52 -  São causas de suspensão do pagamento das Bolsas Pedagógicas:
I - A ausência injustifi cada do jovem às atividades programadas por período superior 
a 5 (cinco) dias, subsequentes ou alternados, por mês;
II - A ausência justifi cada superior a 25% (vinte e cinco por cento) das atividades 
de formação e nas ações educativas oferecidas pelas Unidades Juventude Conectada.
§ 1º Considera-se motivo justifi cado para ausência às atividades programadas de for-
mação e nas ações educativas oferecidas pelas Unidades Juventude Conectada:
I - Motivos de saúde, mediante a apresentação de atestado médico pelos pais ou res-
ponsáveis, quando o bolsista for menor de idade ou pelo próprio bolsista, quando 
maior de idade; e
II - Falecimento de familiar, ascendente, descendente ou irmão.
§ 2º Os demais casos de ausência serão avaliados pelo corpo técnico do "Programa 
Socioeducativo Juventude Conectada" e poderão ser reconhecidos como justifi cadas 
ou não, mediante decisão fundamentada.

 Art. 53 -  São causas de desligamento do jovem do "Programa Socioeducativo Ju-
ventude Conectada", nos termos do art. 5º da Lei nº 14.853, de 16 de julho de 2014:
I - O pedido do jovem;
II - O término do período previsto no art. 14 do presente Edital;
III - A prática de conduta não condizente com o objetivo do programa, tais como:
a) uso indevido da internet;
b) o não cumprimento das atividades e regras do Programa;
c) a prática de atos ilícitos nos telecentros ou em outros espaços do Programa.
IV - A reincidência nos casos previstos no art. 52 deste Edital;
V - A não veracidade dos dados fornecidos pelo jovem;
VI - No caso de encerramento dos convênios fi rmados, desde que justifi cado pelo 
gestor.

 CAPÍTULO XII 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 54 -  É de responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes 
à realização de todas as etapas do Processo Seletivo, por meio de acompanhamento 
das publicações do Diário Ofi cial do Município e das informações disponibilizadas no 
 banner  do Processo Seletivo.

 Art. 55 -  O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 01 (um) ano, 
contado a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma única vez, 
por igual período.

 Art. 56 -  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi cações, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstân-
cia que será mencionada em Edital ou comunicado a ser publicado no Diário Ofi cial 
do Município de Campinas e divulgado no  banner  do Processo Seletivo.

 Art. 57 -  Todas menções a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá 
como referência o horário ofi cial de Brasília.
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 Art. 58 -  A concessão de Bolsas Pedagógicas não caracteriza qualquer espécie de vín-
culo empregatício com a administração direta ou indireta da Municipalidade.

 Art. 59 -  Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Defi ciência e Direitos Humanos, o encaminhamento do bolsista aos telecentros, com 
objetivo de atender às necessidades da municipalidade.

 Art. 60 -  Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Cam-
pinas e/ou pela Comissão deste Processo Seletivo.
 

 11 de agosto de 2020 
 ELIANE JOCELAINE PEREIRA 

 Secretária Municipal 

PROCESSO SELETIVO JUVENTUDE CONECTADA – EDITAL 01/2020
ANEXO I - CRONOGRAMA
ATIVIDADES DATA PREVISTA
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 12/08/2020
RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES VIA INTERNET 12/08/2020 A 28/08/2020
PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM), DA 
RELAÇÃO DOS INSCRITOS 01/09/2020

PRAZO PARA RECURSO DA RELAÇÃO DOS INSCRITOS 02/09/2020 E 03/09/2020
PUBLICAÇÃO DA ANÁLISE DOS RECURSOS E NOVA PUBLICAÇÃO 
DA LISTAGEM DE INSCRITOS (CASO HAJA RECURSO DEFERIDO) 09/09/2020

CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA VIRTUAL 09/09/2020
PROVA OBJETIVA VIRTUAL 13/09/2020
PUBLICAÇÃO DO GABARITO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
(DOM) E DIVULGAÇÃO DAS PROVAS NO BANNER DO PROCESSO 
SELETIVO

15/09/2020

PRAZO PARA RECURSO DO GABARITO 16/09/2020 E 17/09/2020
PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS E DO GABARITO 
RETIFICADO (SE HOUVER) 22/09/2020

PUBLICAÇÃO, EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) DAS 
NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 25/09/2020

PRAZO PARA RECURSO DAS NOTAS CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 28/09/2020 E 29/09/2020
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO AOS RECURSOS INTERPOSTOS 
CONTRA AS NOTAS E CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR + 
PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

02/10/2020

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 02/10/2020
CONTATO COM JOVENS MELHORES CLASSIFICADOS 02/10/2020 A 06/10/2020
ENTREVISTAS E COMPROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS JOVENS 
MELHORES CLASSIFICADOS 07/09/2020 A 13/10/2020

PROCESSO SELETIVO JUVENTUDE CONECTADA – EDITAL 01/2020
ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MATEMÁTICA (conteúdo do Ensino Fundamental)

Noções de conjunto; Números naturais: operações, múltiplos e divisores de um núme-
ro natural, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de dois números natu-
rais; Números inteiros, operações e propriedades; Números decimais e operações com 
decimais; Razão e proporção; Regra de três simples; Porcentagem; Sistema métrico: 
medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Resolução de situações 
problemas; Raciocínio lógico. 

LÍNGUA PORTUGUESA (conteúdo do Ensino Fundamental) 

Interpretação de texto; Ortografi a ofi cial; Pontuação; Acentuação Gráfi ca; Concordân-
cias verbal e nominal. Regência verbal e nominal 

INFORMÁTICA 

1 - Windows e Linux: Fundamentos do uso do computador: gerenciamento de arqui-
vos e confi gurações básicas de sistema operacional; Mundo da cultura digital (blogs, 
redes sociais e aplicativos); 
2- Editor de Textos (Word 2010 / BrOffi  ce 2.4): Criar, formatar e imprimir documen-
tos, alterar fontes, manipular tabelas, inserir e redimensionar imagens; Parametrizar 
os componentes do documento (margens, parágrafos e recuos), trabalhar com marca-
dores e numeração; 
3 - Planilha de Cálculos (Excel 2010 / BrOffi  ce 2.4): Criar, formatar e imprimir pla-
nilhas, alterar fontes, inserir e redimensionar imagens; Criar fórmulas para cálculos 
simples; Utilizar as funções básicas tais como somatória, média, etc;
4 - Navegadores web (Internet Explorer 9 ou superior / Mozilla Firefox 3 ou superior): 
Criar e utilizar contas de e-mail; Pesquisar informações na internet e saber imprimir e/
ou salvar os conteúdos em PDF. 
 

 SECRETARIA DE CULTURA 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 EXTRATO   
  Processo Administrativo SEI nº:  PMC. 2020.00030647-54  Interessado:  Secretaria 
Municipal de Cultura  Termo de Adesão ao Credenciamento nº:  030/20  Credencia-
do:  MÔNICA BATISTA MORETTI  CPF:  469.276.988-25  Objeto:  Adesão ao termo 
de credenciamento para a produção de projeto de ações artístico-culturais dentro do 
Programa Cultura Abraça Campinas  Prazo:  12 meses  Assinatura:  11/08/2020.

 Processo Administrativo SEI nº:  PMC. 2020.00030647-54  Interessado:  Secretaria 
Municipal de Cultura  Termo de Adesão ao Credenciamento nº:  035/20  Credencia-
do:  GUILHERME MARTINS MOREIRA  CPF:  423.291.828-05  Objeto:  Adesão ao 
termo de credenciamento para a produção de projeto de ações artístico-culturais den-
tro do Programa Cultura Abraça Campinas  Prazo:  12 meses  Assinatura:  11/08/2020.

 Processo Administrativo SEI nº:  PMC. 2020.00030647-54  Interessado:  Secretaria 
Municipal de Cultura  Termo de Adesão ao Credenciamento nº:  093/20  Creden-
ciado:  VERIDIANA WEINLICH  CPF:  320.474.828-60  Objeto:  Adesão ao termo 
de credenciamento para a produção de projeto de ações artístico-culturais dentro do 
Programa Cultura Abraça Campinas  Prazo:  12 meses  Assinatura:  11/08/2020.

 Processo Administrativo SEI nº:  PMC. 2020.00030647-54  Interessado:  Secretaria 

Municipal de Cultura  Termo de Adesão ao Credenciamento nº:  119/20  Credencia-
do:  ISABELA DE OLIVEIRA SOUZA  CPF:  466.215.058-25  Objeto:  Adesão ao 
termo de credenciamento para a produção de projeto de ações artístico-culturais den-
tro do Programa Cultura Abraça Campinas  Prazo:  12 meses  Assinatura:  11/08/2020.

 Processo Administrativo SEI nº:  PMC. 2020.00030647-54  Interessado:  Secretaria 
Municipal de Cultura  Termo de Adesão ao Credenciamento nº:  123/20  Creden-
ciado:  MARCIO BATISTA CAPARROZ  CPF:  Objeto:  Adesão ao termo de creden-
ciamento para a produção de projeto de ações artístico-culturais dentro do Programa 
Cultura Abraça Campinas  Prazo:  12 meses  Assinatura:  11/08/2020.

 Processo Administrativo SEI nº:  PMC. 2020.00030647-54  Interessado:  Secretaria 
Municipal de Cultura  Termo de Adesão ao Credenciamento nº:  173/20  Credencia-
do:  LUIZA ROSSI MORA BRUSCO  CPF:  484.646.298-69  Objeto:  Adesão ao ter-
mo de credenciamento para a produção de projeto de ações artístico-culturais dentro 
do Programa Cultura Abraça Campinas  Prazo:  12 meses  Assinatura:  11/08/2020.
 

  

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  

   Processo:   PMC.2017.00045890-53
  Interessado:   Secretaria Municipal de Cultura
  Referência:   Termo de Contrato nº 056/18
  Objeto:   Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de teste 
hidrostático, recarga e manutenção de extintores e mangueiras, com fornecimento de 
peças e acessórios.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013,  AUTORIZO , a despesa no valor 
total de R$ 36.400,00 (Trinta e Seis Mil e Quatrocentos Reais), sendo:
1. A despesa no valor de R$ R$ 11.205,65 (Onze Mil, Duzentos e Cinco Reais e Ses-
senta e Cinco Centavos) referente à serviço especializado de teste hidrostático, recarga 
e manutenção de extintores e mangueiras e a despesa no valor de R$ 25.194,35 (Vinte 
e Cinco Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) referente à 
fornecimento de peças e acessórios, a favor da empresa FÁVERO E ESTEVES EQUI-
PAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP.

Publique-se na forma da lei.
 

 Campinas, 12 de agosto de 2020 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
CAMPINAS 

 CONVOCAÇÃO DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020 
 A Diretoria Executiva convoca os membros do Conselho das Escolas Municipais de 
Campinas, titulares e suplentes, a comparecerem em reunião extraordinária deste con-
selho. 

Pautas: 

1. Possibilidade de mudança no caráter mitigador na educação fundamental
2. Encaminhamentos relativos a situação excepcional devido a pandemia

Dia: 15 de agosto de 2020 

Horário: 8:30h às 11:30h 

Local: Em virtude da pandemia de COVID-19 no Brasil e seguindo as recomendações 
das autoridades municipais, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, 
essa reunião acontecerá em sala virtual por videochamada pela URL: https://meet.
google.com/uqm-bews-jsn 
 

 ERIKA MAYUMI CÂNDIDO 
 Presidente - Gestão 2018/2020 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - JRT 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - DECISÕES - 3ª 
CÂMARA - SESSÃO DE 12/08/2020 (REALIZADA POR 

VIDEOCONFERÊNCIA - PORTARIA MUNICIPAL SMF 
Nº 01/2020, DOM DE 30/06/2020)    

 01) PROTOCOLO 2005/10/06753
Interessado(a): MIGUEL MORENO JUNIOR
Tributo/Assunto: IPTU - Revisão de Lançamento
Recurso Voluntário: 2019/03/02223
Relator(a): Fabricio Nunes Melonari 
Ementa: RECURSO VOLUNTÁRIO - IPTU E TAXAS IMOBILIÁRIAS DOS 
EXERCÍCIOS DE 2005 A 2016 E 2019 (3263.12.32.0305.00000) - REVISÃO DO 
VALOR DO METRO QUADRADO DE TERRENO, CANCELAMENTO DA TAXA 
DE COLETA E REMOÇAO DE LIXO, ISENÇÃO DE 50% DO IPTU PARA OBRAS 
EM ANDAMENTO (2012 E 2014 A 2016) - LEI MUNICIPAL 11.111/2001 - RE-
CURSO NÃO PROVIDO.
Decisão: Retornando a pauta, após ter sido retirado pelo Relator na sessão de 
30/07/2020, com fulcro no art. 23, §2o do Decreto 11.992/1995, houve nova leitura 
do relatório e complemento da sustentação oral, com a permissão do Presidente da 
Câmara (art. 24 do Decreto Municipal 11.992/1995) efetuada pelo próprio interessado, 
Sr Miguel Moreno Junior, e, em seguida, a leitura do voto, por unanimidade, o RE-
CURSO VOLUNTARIO FOI CONHECIDO E A ELE NEGADO PROVIMENTO, 
mantendo intacta a decisão administrativa de primeira instancia, uma vez que restou 
demonstrado o acerto do lançamento constituído pelo fi sco com base nos mapas de 
valores vigentes em cada exercício discutido, assim como, correta a decisão admi-
nistrativa que indeferiu o desconto de 50% do IPTU e a Taxa de Coleta e Remoção 


