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MARCOS PAULO DE OLIVEIRA, PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SER-
RA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS, ESPECIALMENTE EM OBEDIÊN-
CIA AO COMANDO CONTIDO NA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICIPIO, EM SEU ARTIGO 49, b, PROMUL-
GA A SEGUINTE: 

LEI Nº 2324/2020

(Do Projeto de Lei n° 046/2019, de autoria das Verea-
doras Erica Franquini -  PSDB e Priscila Sampaio – Re-
publicanos)

Dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a proceder à alocação de profissional psicólogo junto às 
unidades educacionais de ensino municipais, e dá outras 
providências”.

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a proceder à alocação de profissional psicólogo junto às 
unidades educacionais de ensino municipal.
 
Artigo 2º - O número de profissionais, periodicidade e 
plano de trabalhos dos profissionais a que alude o artigo 
1º. Desta lei será calculado em critérios a serem defini-
dos pelo Executivo Municipal.

Artigo 3º. – Os profissionais psicólogos, dentro de sua 
área de atuação e respeitados os ditames da profissão, 
fornecerão aos pais ou responsáveis orientações deri-
vadas de seus trabalhos profissionais, de acordo com a 
necessidade de cada aluno.    

Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente 
Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de 
sua publicação.

Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução da pre-
sente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessárias.

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
Câmara Municipal de Taboão da Serra, 08 de junho de 
2020. Marcos Paulo de Oliveira - Presidente

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, 
USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CON-
FERIDAS, ESPECIALMENTE EM OBEDIÊNCIA 
AO COMANDO CONTIDO NA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICIPIO, EM SEU ARTIGO 49, b, PROMULGA A 
SEGUINTE: 

LEI Nº 2325/2020

(Do Projeto de Lei n° 050/2019, de autoria do Vereador 
André Luis Egydio – Podemos)

Dispõe sobre: “A aplicação de advertências formais e em 
caso de reincidência, multas para os praticantes de trotes 
contra o SAMU Serviço de Assistência Médica de Ur-
gência e dá outras providências”.

 
Art. 1º Fica instituída a aplicação de advertências 
formais e multas para os proprietários de linhas telefô-
nicas de cujos aparelhos sejam originados trotes para o 
SAMU Serviço de Assistência Médica de Urgência.
 
Art. 2º. Enquadra-se na definição de trote toda e 
qualquer ligação telefônica destinada o SAMU e que 
resulte frustrada pela inexistência de evento anunciado.
 
Art. 3º. Anotado o número do telefone de onde se 

originou o trote, o SAMU encaminhará os respec-
tivos relatórios às empresas telefônicas para que as 
mesmas informem os nomes dos seus proprietários. 

Parágrafo único. As ligações originadas de te-
lefones públicos serão anotadas em separa-
do para futuro levantamento de incidência 
geográfica e posterior identificação pelo órgão compe-
tente, cabendo ao mesmo poder adotar medidas apro-
priadas no intuito de minimizar os trotes nestes locais. 
   
Art. 4º. Identificados os proprietários das linhas 
telefônicas, na forma prevista no artigo anterior, serão en-
viados os respectivos relatórios ao órgão competente mu-
nicipal que, no seu mister constitucional adotará as me-
didas cabíveis, inclusive a lavratura de Auto de Infração. 

Art. 5º. Quanto às sanções previstas no artigo 1º 
desta Lei, obedecerão às seguintes ocorrências: 

 I - A primeira vez que identificado o trote no SAMU, o 
responsável pela linha telefônica sendo está de ori-
gem particular será penalizado por meio de adver-
tência formal assinada pelo proprietário da linha. 

II - Em caso de reincidência será aplicada uma 
multa no valor de um salário mínimo vi-
gente por cada trote realizado, duplicando-
-se tal valor em caso de nova reincidência. 

Parágrafo único. Os montantes recolhidos da aplicação 
destas multas serão destinados à Secretária Municipal da 
Saúde de Taboão da Serra, com a finalidade de investi-
mentos em infraestrutura e através da aquisição de equi-
pamentos médicos para os hospitais públicos da cidade. 

Art. 6º. O Poder Executivo regula-
mentará a presente lei no que couber. 

Art. 7º. A presente Lei entrará em vigor a partir 
da sua publicação.
Câmara Municipal de Taboão da Serra, 08 de junho de 
2020. Marcos Paulo de Oliveira - Presidente

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, 
USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CON-
FERIDAS, ESPECIALMENTE EM OBEDIÊNCIA 
AO COMANDO CONTIDO NA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICIPIO, EM SEU ARTIGO 49, b, PROMULGA A 
SEGUINTE: 

LEI Nº 2326/2020

(Do Projeto de Lei n° 055/2019, de autoria do Vereador 
Marcos Paulo de Oliveira – PSDB)

Dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Programa Municipal de Saúde Vocal dos professores da 
rede oficial de educação Taboão da Serra 
e dá outras providências.”

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o 
“Programa Municipal de Saúde Vocal dos Professores da 
Rede Oficial de Educação de Taboão da Serra”, tendo por 
finalidade instituir uma política preventiva de detecção e 
acompanhamento precoce das disfonias e outros proble-
mas vocais que afetam os professores da Rede Oficial de 
Ensino de Taboão da Serra.

Art. 2º - O referido Programa abrange a assistência pre-
ventiva na Rede Pública de Saúde, podendo ser realiza-
do, ao menos uma vez por ano, um curso teórico-prático 
com orientações aos professores sobre o uso adequado 
da voz.

Art. 3º - Caberá a Secretaria Municipal de Educação e 
Secretaria Municipal de Saúde formular diretrizes que 
devem efetivar a execução desse Programa, concorrendo 
para isso os subsídios de profissional capacitado na área 
de Fonoaudiologia.

Parágrafo Único: Para o cumprimento das disposições 
desta Lei, verificada a conveniência e necessidade, a Pre-
feitura Municipal poderá celebrar convênio de colabora-
ção com instituições de pesquisas públicas ou privadas, 
bem como universidades locais, que tenham desenvolvi-
do ou estejam desenvolvendo estudos na área da Fono-
audiologia e das Disfonias ou outros problemas vocais 
em profissionais que utilizam a voz como instrumento 
de trabalho, para o aporte de saberes e experiências que 
viabilizem a implantação do Programa, ou que possam 
contribuir na articulação de interfaces entre a produção 
do conhecimento e a política municipal de saúde direcio-
nada ao atendimento dos professores da Rede Municipal 
de Educação.

Art. 4º - Uma vez detectada a disfonia ou outro problema 
vocal, o professor portador da disfunção deverá ser enca-
minhado ao tratamento médico Fonoaudiológico, além 
de outras medidas cabíveis no âmbito da sua reabilitação 
profissional.

Parágrafo Único: Caso a disfunção vocal implique em 
afastamento do professor do exercício de suas funções 
laborais, ser-lhe-ão assegurados integralmente direitos e 
vantagens já adquiridos e inerentes ao seu cargo.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da pre-
sente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Câmara Municipal de Taboão da Serra, 08 de junho de 
2020. Marcos Paulo de Oliveira - Presidente

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, 
USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CON-
FERIDAS, ESPECIALMENTE EM OBEDIÊNCIA 
AO COMANDO CONTIDO NA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICIPIO, EM SEU ARTIGO 49, b, PROMULGA A 
SEGUINTE: 

LEI Nº 2327/2020

(Do Projeto de Lei n° 053/2019, de autoria dos Vereado-
res Erica Teixeira Franquini – PSDB; Dr. Carlos Eduardo 
Nóbrega – MDB; Marcos Paulo de Oliveira – PSDB; Rita 
de Cassia – PSDB; José Aparecido Alves – PTB, e Carli-
nhos do Leme - PSDB)

Dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a criar o Programa City Câmeras – de monitoramento 
e combate a atividades criminosas no Município de Ta-
boão da Serra, e dá outras providências.”

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a criar 
o Programa City Câmeras – de monitoramento e comba-
te a atividades criminosas no Município de Taboão da 
Serra.

 Artigo 2º - O referido programa consistirá em um con-
junto de ações coordenadas, que integrarão imagens 
colhidas por particulares e órgãos públicos e as disponi-
bilizará às autoridades públicas de segurança, mediante 
canal de conexão, em tempo real, impondo celeridade ao 
combate a atividades criminosas. 

Artigo 3º. – O Poder Público Municipal, por intermédio 
de seus órgãos competentes criará mecanismos hábeis 



Imprensa Oficial Cidade de Taboão da Serra
Edição nº 916 - ano XII - Cidade de Taboão da Serra, SP - Prefeito Fernando Fernandes Filho - 12 de Junho de 20202

 

visando a maximização de disponibilização de imagens, utilizando-se de câmeras de órgãos públicos, assim como de 
pontos comerciais e residenciais, observada a legislação aplicável ao assunto.

Artigo 4º.- Para a consecução desta lei, o Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios, termos de adesão e 
todos os demais documentos previstos em lei visando a interação dos pontos de captação de imagens aos órgãos de 
segurança do poder público, em todas as suas esferas.     

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua 
publicação.

Artigo 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas se necessárias.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Câmara Municipal de Taboão da Serra, 08 de junho de 2020. Marcos Paulo de Oliveira - Presidente

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte:

LEI Nº 2328/2020

Dispõe sobre: “Suspensão temporária da contribuição previdenciária patronal do Município.”

Art. 1º - Na forma estabelecida pelo Parágrafo 2° do Artigo 9° da Lei Complementar Federal n° 173, de 27 de maio 
de 2020, fica autorizada a suspensão das contribuições previdenciárias patronais do Município devidas ao Regime 
Próprio de Previdência – Taboãoprev.

Parágrafo único – A suspensão de que trata esta lei, vigorará para as contribuições com vencimento entre 1° de março 
e 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° março de 2020. 
Prefeitura de Taboão da Serra, 10 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

Considerando o disposto das Portarias nos 395/2020, 430/2020 e 480/2020 emitidas pelo Ministério da Saúde, bem 
como a Resolução SS41/2020 emitida pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que estabelecem a transferên-
cia de recursos por meio dos Fundos Nacional e Estadual de Saúde aos Estados e Municípios para o enfrentamento do 
Coronavírus – COVID-19; e
Considerando a necessidade de viabilizar a correta identificação das receitas e despesas orçamentárias vinculadas 
a esta finalidade, nos termos do Comunicado Audesp nº 28, de 02/04/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo.
Fernando Fernandes Filho, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, Decreta:

DECRETO Nº 100, DE 11 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a modificação dos códigos de aplicação que                             especifica, nos termos do Comunicado 
Audesp nº 28, de 02/04/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para a correta identificação das receitas 
e despesas orçamentárias vinculadas ao enfrentamento do Coronavírus – COVID-19.

Art. 1º A partir de 02 de abril de 2020, os recursos destinados ao combate ao Coronavírus passarão a utilizar o Código 
de Aplicação 312 (parte fixa e variável), que poderá ser combinado com  fontes de recurso que identifiquem correta-
mente a origem e destino dos valores recebidos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 11 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria n.º 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando o disposto nos Decretos nº 64.881 de 22/03/2020, nº 64.959 64.de 04/05/2020 e  nº 64.994 de 28/05/2020 
do Governo do Estado de São Paulo;
Considerando o contido na Lei Municipal nº 2315 de 20/05/2020 e nos Decretos Municipais nº 59 de 16/03/2020, nº 68 
de 21/03/2020 e nº 87 de 8/5/2020
Considerando as orientações do Governo Estadual estabelecidas no PLANO SÃO PAULO, Taboão da Serra foi consi-
derado na Zona Laranja no tocante a flexibilização da quarentena;

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, em especial as 
previstas no artigo 70, VI da Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra; bem como o disposto na Lei Federal n.° 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, DECRETA:

DECRETO N.º 101, DE 12 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a flexibilização da Quarentena e retomada gradual das atividades econômicas no contexto da pandemia 
do COVID19 – FASE LARANJA

Art. 1º. Fica determinado a flexibilização da quarentena e retomada gradual das atividades econômicas a partir do dia 
15 de junho de 2020, adotando-se novas regras de isolamento com permissão de funcionamento de maneira gradual 
das atividades econômicas, observadas as medidas de prevenção ao contagio do COVID19.

Art. 2º O Decreto Estadual nº 64.994 de 28/05/2020 classificou Taboão da Serra na fase 2 (Laranja), permitindo a 
abertura com restrições de determinadas atividades não essenciais.

Art. 3º Os estabelecimentos que exerçam as atividades permitidas nesta fase da flexibilização deverão obedecer, de 
acordo com a categoria, as normas Estaduais contidas no plano SP disponíveis no endereço eletrônico: https://www.
saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp.

Art. 4º Os responsáveis pelos estabelecimentos deverão firmar termo de responsabilidade e compromisso em manter 
as medidas de prevenção para o controle da pandemia de covid19 e proteção de seus funcionários e clientes, conforme 
o anexo I que é parte integrante deste decreto.
Parágrafo único - O termo constante do anexo I deste Decreto deverá ser preenchido, assinado e fixado em local visível 
ao público.

Art. 5º O Município desempenhará as atribuições de fiscalização decorrentes do disposto no inciso I e na alínea “a” do 
inciso II do artigo 1º do Decreto nº 64.959 de 04/05/2020 do Governo do Estado de São Paulo, delegadas ao Município, 
na forma do mencionado Decreto.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar a medida de quarentena 
instituida pelo governo Estadual, podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico.
Prefeitura de Taboão da Serra, 12 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito     

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito do Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, DECRETA:

DECRETO Nº 099, DE 09 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei nº 2312, de 12 de fevereiro de 2020.

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente, em favor do Órgão 09.02 (Departamento Info Monitor Aval. Gest. Bene-
fícios), nos termos da autorização contida na Lei nº 2312 de 12 de fevereiro de 2020, um Crédito Adicional Suplementar 
no valor de R$ 44.088,50 (quarenta e quatro mil, oitenta e oito reais e cincoenta centavos), para atender à programação 
constante do Anexo Único deste Decreto.

Artigo 2º - O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior é proveniente do excesso de arrecadação no 
valor de R$ 44.088,50 (quarenta e quatro mil, oitenta e oito reais e cincoenta centavos), nos termos do inciso II do § 1º 
do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 09 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM |
|                                             Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                             |
|                                                                                                                                 |
|                                      DECRETO No. 00099, de 09/06/2020 CREDITO SUPLEMENTAR                                       |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pagina     1 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ANEXO I                                                                                                  CREDITO SUPLEMENTAR   |
|  PROGRAMA DE TRABALHO :  (SUPLEMENTACAO)                                                          RECURSOS DE TODAS AS FONTES   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ORGAO     :    09.00    SECRETARIA MUN.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA                                                               |
|  UNIDADE   :    09.02    DEPAR.INFO.MONITOR.AVAL.GEST.BENEFICIOS                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         |
|    08          |              |     |     |      |     |  ASSISTENCIA SOCIAL                          |                         |
|    08.244      |              |     |     |      |     |  ASSISTENCIA COMUNITARIA                     |                         |
|    08.244      |   4001       |     |     |      |     |  PROTECAO SOCIAL BASICA                      |                         |
|    08.244      |   4001.2574  |     |     |      |     |  SERVICO PROTECAL INTEGRAL A FAMILIA - PAIF  |                         |
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         |
|                |              |  3  |  3  |      |     |  OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                         |
|                |              |  3  |  3  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      | 02  |  TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN  |             44.088,50   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          TOTAL GERAL  |             44.088,50   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº. 599/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito  Municipal de Taboão da  Serra, no  uso  das   atribuições que são 
conferidas por lei, RESOLVE:
1) REVOGAR a Portaria n.º 102/2020 de 28 de janeiro de 2020.
2) DESIGNAR os profissionais abaixo relacionados como autoridades sanitárias que desenvolverão as atividades per-
tinentes às respectivas áreas de atuação a partir desta data:
GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – AUTORIDADES
ALEXANDRA CRISTINA PITOL DE LARA – Cirurgiã Dentista - RG nº 12.963.956-4 SSP/SP – CRO-SP 52645 – 
Credencial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 053 - TS; 
ANDREIA GIOVANONI – Farmacêutica - RG nº 35.338.733-2 SSP/SP – CRF-SP 52931 – Credencial da Vigilância 
Sanitária nº. GTVISA 069 - TS; 
BRENDA PEREIRA CARDOSO – Técnica em Vigilância – RG nº 47.895.042-1 SSP/SP – Credencial da Vigilância 
Sanitária nº. GTVISA 073 – TS; 
CAIO RODRIGO DOS SANTOS LIMA – Técnico em Vigilância – RG nº 42.166.934-2 SSP/SP – Credencial da Vigi-
lância Sanitária nº. GTVISA 075 – TS; 
CAROLINA SILVA ANJOS – Técnica em Vigilância – RG nº 52.165.802-0 SSP/SP – Credencial da Vigilância Sani-
tária nº. GTVISA 072 – TS; 
CÍNTIA CAROLINA DA SILVA MAYER – Bióloga – RG nº 29.221.622-1 SSP/SP – CRBIO 47994/01D – Credencial 
da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 031 – TS; 
ELAINE CANGUSSU DE SOUZA ALVES – Engenheira – RG nº 32.607.338-3 SSP/SP – Credencial da Vigilância 
Sanitária nº. GTVISA 071 – TS; 
FABIANE RANGEL DE GODOY DELFINO – Farmacêutica - RG nº 26.315.979-6 SSP/SP – CRF-SP 28163 – Creden-
cial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 056 - TS; 
HELEN CRISTINA BLÓES DE CARVALHO – Cirurgiã Dentista - RG nº 16.911.611-6 SSP/SP – CRO-SP 43871 – 
Credencial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 060 - TS; 
HELOÍSA SPINOLA PAULINO – Enfermeira - RG nº 17.494.368-4 SSP/SP – COREN-SP 49631 – Credencial da 
Vigilância Sanitária nº. GTVISA 067 - TS; 
LUCILENA EUNICE VERDILE – Enfermeira – RG nº 25789500-0 SSP/SP – COREN-SP 171708 – Credencial da 
Vigilância Sanitária nº. GTVISA 050 – TS;
MARIANA CRISTINA DEVAI TATEISHI – Enfermeira - RG nº 32.146.025-X SSP/SP- COREN-SP 260.588 – Cre-
dencial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 065 – TS; 
MARIANGELA PALMA ROSA – Diretora do Departamento de Vigilância Sanitária - RG nº 25.131.934-9 SSP/SP-
-CRBIO 31951/01D– Credencial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 047– TS; 
NILSON LUCAS NOGUEIRA BOMFIM –- Técnico em Vigilância - RG nº 50.101.953-4 SSP/SP-– Credencial da 
Vigilância Sanitária nº. GTVISA 074– TS; 
PEDRO LUIS MOSCATO BORGES – Cirurgião Dentista - RG nº 15.969.819-4 SSP/SP – CRO-SP  50.809 – Credencial 
da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 057 - TS; 
RAQUEL ZAICANER – Secretária Municipal da Saúde - RG nº 01.356.398 SSP/SP – CRM-SP 51.888 – Credencial da 
Vigilância Sanitária nº. GTVISA 052- TS; 
SIMONE  PAULA MODESTO DE SOUZA – Nutricionista – RG nº 23.174.570-9 SSP/SP – CRN-SP 6091– Credencial 
da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 040 - TS; 
VIVIAN COSTARD ANTONIETTO – Nutricionista – RG nº 33.620.937-X – CRN-SP 17224– Credencial da Vigilân-
cia Sanitária nº. GTVISA 029 – TS;
YURI FELIPE PASQUALIN – Médico Veterinário – RG nº. 35.324.604-9 SSP/SP – CRMV-SP 30912 – Credencial da 
Vigilância Sanitária nº. GTVISA 070 – TS.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 10 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM |
|                                            Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                 |
|                                             MODIFICA€ŽO DE INFORMA€”ES GERENCIAIS                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                               PORTARIA No. 00019, de 03/06/2020                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pagina     1 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                            ANEXO I                                                              |
|                                                          (ACRESCIMO)                                                            |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ORGAO     :    11.00    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                          |
|  UNIDADE   :    11.09    ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         |
|    10          |              |     |     |      |     |  SAUDE                                       |                         |
|    10.303      |              |     |     |      |     |  SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO           |                         |
|    10.303      |   1013       |     |     |      |     |  ASSISTENCIA FARMACEUTICA                    |                         |
|    10.303      |   1013.2028  |     |     |      |     |  AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC  |                         |
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         |
|                |              |  3  |  3  |      |     |  OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                         |
|                |              |  3  |  3  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      |  92 |  TRANSF.E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EX  |                  0,01   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          TOTAL GERAL  |                  0,01   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM |
|                                            Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                              |

|                                                                                                                                 |
|                                             MODIFICA€ŽO DE INFORMA€”ES GERENCIAIS                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                               PORTARIA No. 00019, de 03/06/2020                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pagina     2 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                            ANEXO II                                                             |
|                                                           (REDUCAO)                                                             |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ORGAO     :    11.00    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                          |
|  UNIDADE   :    11.09    ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         |
|    10          |              |     |     |      |     |  SAUDE                                       |                         |
|    10.303      |              |     |     |      |     |  SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO           |                         |
|    10.303      |   1013       |     |     |      |     |  ASSISTENCIA FARMACEUTICA                    |                         |
|    10.303      |   1013.2028  |     |     |      |     |  AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC  |                         |
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         |
|                |              |  3  |  3  |      |     |  OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                         |
|                |              |  3  |  3  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      |  02 |  TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN  |                 -0,01   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          TOTAL GERAL  |                 -0,01   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          TOTAL GERAL  |                  0,00   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM |
|                                            Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                 |
|                                             MODIFICA€ŽO DE INFORMA€”ES GERENCIAIS                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                               PORTARIA No. 00020, de 03/06/2020                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pagina     1 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                            ANEXO I                                                              |
|                                                          (ACRESCIMO)                                                            |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ORGAO     :    11.00    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                          |
|  UNIDADE   :    11.01    DEPARTAMENTO DE GESTAO DA ATENCAO BASICA                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         |
|    10          |              |     |     |      |     |  SAUDE                                       |                         |
|    10.301      |              |     |     |      |     |  ATENCAO BASICA                              |                         |
|    10.301      |   1010       |     |     |      |     |  ATENCAO BASICA                              |                         |
|    10.301      |   1010.2001  |     |     |      |     |  ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS             |                         |
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         |
|                |              |  3  |  3  |      |     |  OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                         |
|                |              |  3  |  3  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      |  95 |  TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXE  |                  0,01   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          TOTAL GERAL  |                  0,01   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM |
|                                            Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                 |
|                                             MODIFICA€ŽO DE INFORMA€”ES GERENCIAIS                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                               PORTARIA No. 00020, de 03/06/2020                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pagina     2 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                            ANEXO II                                                             |
|                                                           (REDUCAO)                                                             |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ORGAO     :    11.00    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                          |
|  UNIDADE   :    11.01    DEPARTAMENTO DE GESTAO DA ATENCAO BASICA                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         |
|    10          |              |     |     |      |     |  SAUDE                                       |                         |
|    10.301      |              |     |     |      |     |  ATENCAO BASICA                              |                         |
|    10.301      |   1010       |     |     |      |     |  ATENCAO BASICA                              |                         |
|    10.301      |   1010.2001  |     |     |      |     |  ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS             |                         |
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         |
|                |              |  3  |  3  |      |     |  OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                         |
|                |              |  3  |  3  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      |  05 |  TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC  |                 -0,01   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          TOTAL GERAL  |                 -0,01   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          TOTAL GERAL  |                  0,00   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA SGP Nº 027/2020
GILMAR LEONE, Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, DECIDE INSTAURAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 15.028/2020, sob o rito sumário, para apuração 
dos fatos contidos no processo em epígrafe, a qual passa a fazer parte para todos os efeitos, em desfavor do servidor 
JAIR DOS SANTOS, matrícula funcional 049398, cargo ajudante geral, por suposta prática de INASSIDUIDADE 
HABITUAL e ABANDONO DE CARGO, onde foram apontadas aproximadamente 107 (cento e sete) faltas injustifi-
cadas no período de novembro/2019 a maio/2020, violando em tese os artigos 34, inciso I, 35 e 37, inciso I da LCM nº 
224/2010, com os seguintes membros da comissão permanente da Secretaria Municipal de Manutenção, nomeados por 
meio da portaria nº 1.101/2017: ALEX ARAUJO DOS SANTOS (PROCURADOR MUNICIPAL), MARCELO BA-
LARINI (SEMA), MANOEL PAULO TEIXEIRA (SEMA), para sob a presidência do primeiro, iniciarem os trabalhos 
objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 05 de junho de 2020. GILMAR LEONE - Secretário Municipal de Gestão de Pessoas



Imprensa Oficial Cidade de Taboão da Serra
Edição nº 916 - ano XII - Cidade de Taboão da Serra, SP - Prefeito Fernando Fernandes Filho - 12 de Junho de 20204

 

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS NºT-07/20.ADMINISTRATIVO:1967/20. OBJETO RESUMIDO:REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER-RUA JOAQUIM FAUSTINO DE CAMAR-
GO,140–JD.SÃO PAULO. Encerramento, prazo para entrega dos envelopes e sessão pública:02/07/20 até às 15:00h.
Local:Pça.Miguel Ortega,286–1ºandar-Pq.Assunção.Este caderno licitatório poderá ser retirado na integra sem ônus 
no site:www.ts.sp.gov.br(Licitações).Taboão da Serra,12/06/20. ANDERSON PEREIRA–Presidente da “COJUL II”–
Comissão de Julgamento de Licitações(Obras e Serviços de Engenharia)

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO:CONVITE NºC-09/20. ADMINISTRATIVO:13178/20. OBJETO RESUMIDO:CONSTRUÇÃO DE 
COLUMBÁRIOS NO CEMITÉRIO DA SAUDADE.Encerramento, prazo para entrega dos envelopes e sessão pú-
blica:23/06/20 até às 10:00h. Local:Pça.Miguel Ortega, 286–1ºandar-Pq.Assunção.Este caderno licitatório poderá ser 
retirado na integra sem ônus no site:www.ts.sp.gov.br(Licitações).Taboão da Serra,12/06/20. ANDERSON PEREIRA–
Presidente da “COJUL II”–Comissão de Julgamento de Licitações(Obras e Serviços de Engenharia)

EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATUAL
Contratante:P.M.T.S.Contratada: ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A. Objeto Resumido:SERVIÇOS CON-
TÍNUOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA– DOMICILIA-
RES, COMERCIAIS E PÚBLICOS.Finalidade:Renovação de 365 dias,de 28/06/20 a 27/06/21 com anual estimado de 
R$ 10.812.060,00.Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.Licitação:CONCORRÊNCIA NºP-01/16.
Assinatura: 01/06/20. TAKASHI SUGUINO–SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATUAL
Contratante:P.M.T.S.Contratada:GESTOR ENGENHARIA LTDA. Objeto Resumido:RECAPE ASFÁLTICO E SER-
VIÇOS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS(LOTES 01ao10).Finalidade:Prorrogação de vigência de 190 
dias, de 02/10/20 a 09/04/21; Prorrogação de execuções de 90 dias, lotes 06 e 07 de 06/07/20 a 03/10/20; lotes 01 e 
02 de 12/07/20 a 09/10/20 e lotes 03, 04 e 05 de 09/08/20 a 06/11/20, com acréscimo de valor para o LOTE 02 de R$ 
36.571,01.Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.Licitação:CONCORRÊNCIA Nº P-02/20-Assina-
tura: 09/06/20. TAKASHI SUGUINO–SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante:P.M.T.S. Contratada:DINAMICA CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELLI.Objeto Resumido:CONTENÇÃO 
NA RUA ETIÓPIA,S/Nº-PQ.MTE.ALEGRE.Vigência:190 dias de 11/06/20 até 17/12/20. Execução:90 dias da Or-
dem de Inicio emitida pela Secretaria de Obras.Valor Contratado: R$ 464.745,06-Licitação: TOMADA DE PREÇOS 
N°T-03/20-Assinatura: 11/06/20. TAKASHI SUGUINO–SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA - COMISSÃO DE PROCESSO DE SINDICÂNCIA
A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Comissão de Processo de Sindicância, INTIMA o Sr. FELIPE DE OLI-
VEIRA FLORES a apresentar justificativas por suposta acumulação indevida de cargos públicos, conforme informa-
ções relatadas no Processo de Sindicância nº 32.030/2018, constituído através da Portaria de instauração nº 1.237/2018, 
dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, contados dessa publicação, onde o processo encontra-se à disposição para 
eventuais consultas no Cartório Disciplinar, situado na Praça Miguel Ortega, 300, Parque Assunção – CEP: 06754-160, 
Taboão da Serra / SP. 03/06/2020 – Luiz Carlos Nacif Lagrotta – Presidente da Comissão do Processo de Sindicância.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-034/2020. Processo licitatório: 15460/2020. Objeto: RP - “Aquisição de Kit Alimentação – 
COVID-19”. Sessão pública de processamento: dia 30/06/2020 às 09:00 horas. Da sessão pública: O processamento 
eletrônico será realizado através do endereço eletrônico www.bll.org.br, no dia e hora mencionados e será conduzida 
pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio. O edital está disponível no site: www.ts.sp.gov.br e www.bll.org.br. 
Taboão da Serra, 16 de junho de 2020. Takashi Suguino – Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº. 587/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO a servidora KELLY SOUZA PACHECO, cargo de COORDENADOR, de 
livre provimento, retroativo a 02/06/2020, nos termos do processo nº 14567/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 04 de Junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 588/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO o servidor RAFAEL MOREIRA CARVALHO DA SILVA, do cargo MÉDI-
CO de provimento efetivo, retroativo a 02/06/2020, nos termos do processo nº 14556/2020. 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 01 de Junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 589/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. DENEVAL CASSAROTTI, para cargo de ASSISTENTE DE GABINETE de livre 
provimento, retroativo 01/06/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 04 de Junho 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 584/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, RESOLVE EXONERAR o servidor JEAN PAUL DE MIRANDA MARCOLINO, do cargo AUXILIAR DE 
LEGISTA de provimento efetivo, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 04 de Junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 601/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR o Sr. GONCALVES DELFINO, do cargo de COORDENADOR de livre provimento, a 
partir desta.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 11 de Junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 541/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 07/2018, resolve 
NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo 
relacionado, em conformidade com a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: PORTEIRO              REF.: 2020

CLASS. NOME DOCUMENTO

19 ANNE APARECIDA PEREIRA DE AZEVEDO 487370910-SP

20 PAULO HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA 473210654-SP

21 ALECIO GOBO 147630666-SP

22 EDSON SOARES MARTINS 196874609-SP

23 DANIEL APARECIDO DE FREITAS 189073299-SP

24 CIRILO LOPES DE OLIVEIRA FILHO 522542992-SP

25 ANTONIO FABIO DOS SANTOS 246369413-SP

26 EDUARDO MACHADO RODRIGUES NUNES 17726932-SP

27 ELISANGELA DO NASCIMENTO 425727178-SP

28 IGOR ARISTIDES BARBOSA MURARO 478128782-SP

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar 
sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 18 de Maio de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 556/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 03/2019, resolve 
NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo 
relacionado, em conformidade com a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: AJUDANTE GERAL       REF.: 2019

CLAS NOME DOCUMENTO

45 MIRELA CRISTIANE ELIAS OLIVEIRA 42210596X-SP

46 MARCOS ROCHA DOS SANTOS 224866382-SP

47 ROSIMEIRE PEREIRA RIBEIRO CARNEIRO 336551629-SP

48 EDINETE SOUSA DE SOUTO 33235473-SP

49 MARCEL JEMAITIS DA SILVA 468870003-SP

50 FERNANDO RIBEIRO SANTOS 330203782-SP

51 DAIANE GONCALVES PEREIRA 494424588-SP

52 ANA CAROLINA SIMAO JANNEO 437759529-SP

53 ALEXANDRE BADARO DA SILVA 453942696-SP

54 FABRICIO ARAUJO DISCHER 242910038-SP

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar 
sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 28 de Maio 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 557/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 07/2018, resolve 
NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo 
relacionado, em conformidade com a respectiva referência de vencimento, que segue:
CARGO: COZINHEIRO           REF.: 2019

CLAS NOME DOCUMENTO

18 WELLINGTON PACHECO ALVES 466981764-SP

Fica o nomeado acima convocado a tomar posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar sem 
efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 28 de Maiol de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 558/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 07/2018, resolve 
NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo 
relacionado, em conformidade com a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM      REF 0026

CLAS NOME DOCUMENTO

34 ANTONIA TRIGUEIRO DOS SANTOS 623875895-SP

35 CINTHYA HELENA CRUZ 466910514-SP

36 TIAGO RODRIGUES DA SILVA 340878344-SP

37 EDNA SCHILDER 162730421-SP

38 SIRLEY APARECIDA DOS SANTOS SILVA 18.310.785-8-SP

39 SIMONE COSTA DE LIMA BARROS 309574031-SP

40 RENATA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 35047158-7-SP

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar 
sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 28 de Maio 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
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PORTARIA Nº. 559/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 07/2018, resolve 
NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo 
relacionado, em conformidade com a respectiva referência de vencimento, que segue:
CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM DA FAMILIA    REF.: 2011

CLAS NOME DOCUMENTO

15 DAIANE MATOS SILVA 52660038-SP

16 ELISANGELA DA SILVA SOARES 301207227-SP

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar 
sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 28 de Maio de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 564/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2020, resolve 
NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo 
relacionado, em conformidade com a respectiva referência de vencimento, que segue:
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL  REF.: 2011

CLAS NOME DOCUMENTO

1 MICHELLE ORTIZ VORRATH 27341065-9-SP

2 FABIO DA MOTA SILVA 544390593-SP

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar 
sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 29 de Maio de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº577/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO o Sr. JOÃO MEDEIROS DE SÁ FILHO, do cargo de SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA de livre provimento, a partir desta.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 03 de Junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

SECRETARIA DA FAZENDA
Despacho do Ordenador de Pagamentos

Acolhendo as justificativas das autoridades competentes, responsáveis e ordenadores de despesas de seus órgãos, que 
demonstraram a satisfação do requisito de relevante razão de interesse publico, de que trata a parte final do artigo 5º 
do Estatuto das Licitações, Lei Federal 8.666/93 e demais alterações, para justificar o pagamento de cada uma das 
despesas a seguir indicadas, independentemente da ordem cronológica da respectiva exigibilidade:
    a) Despesas regularmente empenhadas relativas à Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial da União 
e Imprensa Oficial Municipal, essenciais ao cumprimento do principio da publicidade dos atos praticados na gestão 
do governo municipal.

Empresa Documento Fiscal Valor R$

IMESP FAT-1427099 2.138,81

IMESP FAT-1427425 3.318,84

    b) Despesas regularmente empenhadas relativas a serviços de caráter contínuo, imprescindíveis para o regular 
funcionamento das atividades administrativas do Município, cuja inadimplência acarretaria a interrupção no forneci-
mento de serviços de natureza essencial.

Empresa Documento Fiscal Valor R$

UTILRENT COML LOCACAO MAQ. EQUIP. EIRELI NF-846 40.872,59

MADUREIRA TURISMO LOCADORA DE VEICULOS LTDA.  NF-322/323 225.280,00

CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI NF-050 3.988,62

MASTER COM.DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA NF-100476 23.257,17

PAVIENGE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. NF-086 228.070,52

TERAPEUTICA ACREDITE EIRELI  NF-0605 3.003,97

CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO SOCIAL   NF-123/124 6.600,00

SILCON AMBIENTAL L.TDA NF-18267/18268 170.706,69

SERRACON CONSTRUCOES EIRELI – ME NF-2074 37.165,91

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        NF-65856/1000065821/2519639/65859/
2518149/66082/66082/66085

60.111,10

1DOC TECNOLOGIA LTDA ME NF-2644 11.262,48
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SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ: 61.699.567/0043-41

HOSPITAL DE CAMPANHA DE TABOÃO DA SERRA
REGULAMENTO DE COMPRAS

Sumário: I. Finalidade 2;  II. Das compras  2;  III. Dos procedimentos de compras  2;  IV. Das compras de pequeno valor  5;  V. Da contratação de serviços  5;  VI. Das disposições gerais 
10;  VII. Controle de Revisões 10;  Finalidade : Artigo 1º - O presente regulamento tem por finalidade normatizar as ações do Serviço de Compras da SPDM – Associação Paulista Para 
o Desenvolvimento da Medicina, bem como estabelecer critérios para a aquisição de produtos e serviços. Artigo 2º -Serão consideradas atividades de compra, a aquisição ou contratação 
remunerada de materiais de consumo, medicamentos, equipamentos médicos e gêneros alimentícios, além da prestação de serviços por pessoas jurídicas. III. Das compras:   Artigo 3º - As 
compras serão realizadas por profissional habilitado, contratado pela Instituição, que terá suas atribuições e competências descritas no manual de procedimentos da Instituição. Artigo 
4º - As compras serão efetuadas após cotação de preços e autorizadas pelo Diretor no tocante a preços, quantidade e qualidade dos produtos. As cotações poderão ser realizadas via e-mail, 
comunidade de compras ou Portal Eletrônico.  IV. Dos procedimentos de compras:  Artigo 5º - Para a aquisição de bens e serviços, se faz necessário o cumprimento das seguintes etapas: 
* Emissão da solicitação de compras; *Seleção de fornecedores; * Apuração da melhor oferta – preço, condições de pagamento, condições logísticas de atender ao pedido em termos da 
quantidade, da qualidade e o prazo de entrega; Emissão da ordem de compras (OC) ou minuta do contrato; * Aprovação da compra pelo diretor; *Confirmação da compra com fornece-
dores ou assinatura do contrato. Artigo 6º - A solicitação de compra deverá partir das unidades de serviços, contendo as seguintes informações: *Descrição do bem ou serviço a ser ad-
quirido; *Especificações técnicas; *Quantidade a ser adquirida; *Regime da compra: rotina ou urgência. Parágrafo Único: As compras dos bens de uso frequente, isto é, os de rotina e os 
padronizados, partirão sempre das unidades de estoque.  Artigo 7º - Será considerado regime de compra urgente a aquisição de material e/ou serviço com imediata necessidade de utili-
zação. Parágrafo Único: A unidade de serviço requisitante deverá justificar, por escrito, a compra de urgência, informando os motivos pelos quais ela não foi incluída na programação ou 
na padronização e rotina.  Artigo 8º - A seleção de fornecedores de bens e serviços deverá ser criteriosa, levando-se em consideração a idoneidade, a qualidade dos materiais ou dos 
serviços oferecidos, os preços, assim como garantia de entrega, facilidade de manutenção, facilidade de reposição e disponibilidade de atendimento de urgência, quando necessária.  
Parágrafo Único: A Instituição poderá, a qualquer tempo, desclassificar a proposta ou desqualificar o proponente sem que a esse caiba direito a indenização ou reembolso, na hipótese de 
vir a tomar conhecimento de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade financeira e técnica ou comprometa sua capacidade de produção, relativo à entrega e qualidade dos pro-
dutos, ou ainda a sua integridade.  Artigo 9º - Para processo de compras em regime de urgência de valores superiores a R$ 1.000,00, deverão ser realizadas cotações com no mínimo 3 
(três) fornecedores. Parágrafo primeiro: Para as compras em regime de urgência, inferiores a R$ 1.000,00 (por solicitação de compra), sempre que possível, serão feitas ao menos 2 (duas) 
cotações, via e-mail, comunidade de compras ou portal eletrônico), sempre com aprovação do Diretor. Parágrafo segundo: Não será exigida cotação quando os materiais, equipamentos 
ou gêneros só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, tendo em vista a especificação do objeto, a exclusividade da autorização ou a inexistên-
cia de outros fornecedores, com a devida comprovação, isto é, documento que atenda o caráter de exclusividade. Também não será exigida a cotação e a seleção para serviços com objetos 
exclusivos ou cuja competição não é viável, como por exemplo quando o objeto não comporta precificação, quando sua mercantilização está regulada ou vedada por órgão regulador ou 
de classe, para atividades intelectuais de forma geral, como  as atividades de advocacia, reguladas pela Ordem de Advogados do Brasil. Artigo 10º - Deverá ser apresentado ao Diretor, 
para aprovação de compra, relatório constando no mínimo: *Nome do produto, bem ou serviço a ser adquirido; *Forma da apresentação (comprimido, ampola, litro, pacote, etc.); * Con-
sumo mensal; Preço ofertado (menor preço da cotação);  *Quantidade autorizada para compra. Parágrafo Único: As cotações serão sempre apresentadas pelos fornecedores por escrito 
ou por meio eletrônico, devendo ser arquivadas no Serviço de Compras, pelo prazo de 05 anos. Após o período de 5 anos, os arquivos físicos poderão ser descartados e mantidos em ar-
quivo eletrônico. IV Das compras de pequeno valor:  Artigo 11º - Serão consideradas compras de pequeno valor, aquisições que não excederem o valor máximo de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais). O cálculo do valor máximo é atribuído por solicitação de compras, levando em consideração as aquisições de anos anteriores. No caso de compras acima de R$ 1.000,00, deverão 
ser realizadas no mínimo cotações com 3 fornecedores. Artigo 12º - As compras de pequeno valor estão dispensadas do cumprimento das formalidades exigidas para compras acima 
desse “quantum”. Entretanto, serão exigidos a solicitação de compras, o Quadro de Preços assinado pelo responsável de compras e a autorização do Diretor na ordem de compras.  V Da 
contratação de serviços:  Artigo 13º - Para fins do presente Regulamento, considera-se serviço, toda contratação com mão-de-obra terceirizada de pessoa jurídica, construção, reforma, 
ampliação, fabricação, recuperação, manutenção e serviços intelectuais.  Parágrafo primeiro. Quando se tratar da contratação de serviços, os processos deverão ser encaminhados para 
a Gestão de Contratos. Parágrafo segundo. Os serviços com valores abaixo de R$30.000,00 (trinta mil reais), independentemente da proporção (material/serviço), desde que seja eventu-
al e não demande contrato ou garantias futuras, deverão ser conduzidos pela Unidade de Compras.  Para serviços maiores de R$ 30.000,00, o processo deverá ser conduzido de acordo 
com as Normas de Contratos.  Artigo 14º - Para a celebração de contrato, a empresa vencedora deverá apresentar cópia do contrato social, comprovante de inscrição e de situação do CNPJ 
- Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, do Ministério da Fazenda e outros documentos, de acordo com o tipo de contrato. Artigo 15º - Serão cláusulas necessárias para constar dos 
contratos, não se limitando a: * Objeto; * Vigência; * Preço; * Forma e condições de pagamentos. * Modo de execução, deveres e responsabilidades das partes; *  Rescisão; * Código de 
Conduta; * Foro;  Art. 16° - Não será exigida a seleção para serviços com objetos exclusivos ou cuja competição não é viável, como por exemplo quando o objeto não comporta precifica-
ção, quando sua mercantilização está regulada ou vedada por órgão regulador ou de classe, para atividades intelectuais de forma geral, como as atividades de advocacia, reguladas pela 
Ordem de Advogados do Brasil.  I.Parágrafo primeiro. A exclusividade deverá ser comprovada, quando for o caso, mediante a apresentação, pelo fornecedor ou prestador, de atestado ou 
declaração produzidos por instituições dotadas de credibilidade e autonomia. Nos casos de exclusividade de representação, esta somente será considerada durante o período de sua vali-
dade ou até que esgotado o tempo de garantia. As atividades intelectuais serão justificadas mediante a demonstração da confiança no prestador, inerente à atividade por ele desempenha-
da, e o preço poderá ser justificado tendo como parâmetro os valores divulgados por periódicos especializados ou pelo órgão de classe, bem como a comparação do valor ofertado com 
aqueles praticados pelo contratado junto a entes públicos ou privados, em avenças envolvendo o mesmo objeto ou objeto similar. Art. 17° - Para a realização de obras deverão ser elabo-
rados previamente os projetos básicos, o memorial descritivo ou o projeto executivo, conforme abaixo: * Projeto-básico – conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de 
precisão adequado para caracterizar a obra ou o complexo de obras, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o ade-
quado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e definição dos métodos e do prazo de execução;  * Projeto executivo – conjun-
to de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;  *Cronograma físico-
-financeiro – documento contendo a previsão de prazo de execução de cada etapa da obra e respectivo desembolso financeiro. Art.18º - Na elaboração dos projetos básicos e executivo 
deverão ser considerados os seguintes requisitos: * Segurança; *Funcionalidade e adequação às finalidades; * Economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da obra ou 
do serviço;  *Acessibilidade; * Adoção das normas técnicas adequadas; * Avaliação de custo, definição de métodos e prazo de execução.  Art. 19° - O processo de contratação de empre-
sa deverá obedecer às seguintes etapas: * Seleção;  *Assinatura do recebimento do Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade 2ª edição e assinatura 
do Anexo II (Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípio de Integridade). * Parecer Técnico; *  Apuração da melhor proposta;  * Celebração do contrato.  Art. 20° - 
Para a escolha das empresas que irão participar da qualificação, deverão ser considerados o regime de contratação, a idoneidade da empresa, a qualidade, prazo de entrega e o menor 
custo. Art. 21º - As empresas participantes deverão apresentar proposta de execução da obra nos moldes do projeto de execução, apresentando um cronograma de execução da obra e o 
custo total (cronograma físico financeiro). Deverão ainda, apresentar os seguintes documentos: * Cópia do contrato social registrado na junta comercial ou no órgão competente; * Cópia 
dos três últimos balanços; *  Certidões públicas de inexistência de débito (municipais, estaduais, federais, INSS, FGTS); *Certidão forense (certidões da Justiça Federal, Comum de 
distribuições Cíveis, executivos fiscais, falência, recuperação judicial e protesto); *  Certidão de registro de pessoa jurídica junto ao conselho de classe profissional do responsável técni-
co CREA (ART/CAU – RRT/CAT); * Certidão de registro profissional e quitação do responsável técnico em respectivo conselho de classe (ART/CAU – RRT/CAT);  Parágrafo primeiro: 
participarão da seleção as empresas que atenderem todos os requisitos do presente inciso.
Parágrafo segundo: Não é permitido contratar empresas que estejam inscritas no CADIN estadual ou municipal, e empresas que estejam impedidas de contratar com a administração 
pública através de consulta ao cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS) e no portal da transparência das esferas municipais, estaduais e federal, além de empresas 
cujos sócios gerentes ou administradores são servidores públicos do órgão com o qual a unidade mantém o contrato de gestão, bem como aquelas que tenham entre seus empregados ou 
representantes servidores do órgão com o qual a unidade mantém o contrato de gestão. Art. 22º - Para efeito de contratação de serviços de terceiros, deverão ser seguidas a Política e a 
Norma de Contratos. Art. 23º - A execução da obra deverá ser fiscalizada de modo sistemático e permanente pela Instituição por meio do gestor do contrato de maneira a fazer cumprir 
rigorosamente os prazos, condições e especificações previstas no contrato e no projeto básico, memorial descritivo e projeto executivo. Art. 24º - Caberá ao gestor da obra e/ou gestor do 
contrato:  * Rejeitar os serviços ou materiais que não correspondam às condições e especificações estabelecidas; * Verificar se os valores cobrados correspondem aos serviços efetiva-
mente executados e prazos estabelecidos;  * Acompanhar o ritmo de execução da obra e medição dos serviços afim de validar pagamentos;  * Emitir parecer final ao término da obra.  VI. 
Das disposições gerais: Artigo 25º - Em todas as compras de bens e contratação de serviços deverão ser emitidas, pelo fornecedor, nota fiscal, devidamente preenchida.  Artigo 26º - Os 
valores estabelecidos nos Artigos deste Regulamento poderão, periodicamente, serem revistos e atualizados, conforme definição Institucional.  Artigo 27º – A equipe de Compras deverá 
cumprir as diretrizes presentes na Normas de Compras. Artigo 28º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. I. Controle de revisões: Emissão nicial : Janeiro/2010  
- 1ª  Revisão: Março/2019  
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