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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 187 DE 29 DE SETEMBRO 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 16.03 (Departamento de Trânsito), nos termos da 
autorização contida na Lei nº 2312 de 12 de fevereiro de 2020, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
48.561,40  (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), para atender à programação 
constante do Anexo I deste Decreto.

Artigo 2º - O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior é proveniente da anulação parcial da dotação 
orçamentária, conforme indicado no Anexo II deste Decreto.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 29 de setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM |
|                                             Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                             |
|                                                                                                                                 |
|                                      DECRETO No. 00187, de 29/09/2020 CREDITO SUPLEMENTAR                                       |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pagina     1 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ANEXO I                                                                                                  CREDITO SUPLEMENTAR   |
|  PROGRAMA DE TRABALHO :  (SUPLEMENTACAO)                                                          RECURSOS DE TODAS AS FONTES   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ORGAO     :    16.00    SECRETARIA MUN.TRANSP.E MOBILIDADE URBAN                                                               |
|  UNIDADE   :    16.03    DEPARTAMENTO DE TRANSITO                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         |
|    26          |              |     |     |      |     |  TRANSPORTE                                  |                         |
|    26.453      |              |     |     |      |     |  TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS               |                         |
|    26.453      |   8001       |     |     |      |     |  CIDADANIA NO TRANSITO                       |                         |
|    26.453      |   8001.2265  |     |     |      |     |  FISCALIZACAO E OPERACAO DO SISTEMA VIARIO   |                         |
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         |
|                |              |  3  |  1  |      |     |  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                         |
|                |              |  3  |  1  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      | 01  |  TESOURO                                     |             48.561,40   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          TOTAL GERAL  |             48.561,40   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM |
|                                             Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                             |
|                                                                                                                                 |
|                                      DECRETO No. 00187, de 29/09/2020 CREDITO SUPLEMENTAR                                       |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pagina     2 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ANEXO II                                                                                                 CREDITO SUPLEMENTAR   |
|  PROGRAMA DE TRABALHO :  (CANCELAMENTO)                                                           RECURSOS DE TODAS AS FONTES   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ORGAO     :    16.00    SECRETARIA MUN.TRANSP.E MOBILIDADE URBAN                                                               |
|  UNIDADE   :    16.03    DEPARTAMENTO DE TRANSITO                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         |
|    26          |              |     |     |      |     |  TRANSPORTE                                  |                         |
|    26.453      |              |     |     |      |     |  TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS               |                         |
|    26.453      |   8001       |     |     |      |     |  CIDADANIA NO TRANSITO                       |                         |
|    26.453      |   8001.2537  |     |     |      |     |  MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS     |                         |
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         |
|                |              |  3  |  3  |      |     |  OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                         |
|                |              |  3  |  3  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      | 01  |  TESOURO                                     |            -48.561,40   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          TOTAL GERAL  |            -48.561,40   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº. 899/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE AUTORIZAR o comissionamento da Sra. ALINE SILVA CAMPOS (Matricula nº 41969), ASSISTEN-
TE ADMINISTRATIVO, estatutário, para prestar serviços junto a Polícia Civil do Estado de São Paulo / Delegacia 
de Polícia de Defesa da Mulher de Taboão da Serra, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo, no 
período de 28/07/2020 a 31/12/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 14 de Agosto de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
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PORTARIA Nº. 989/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. FABIO CARMO MOREIRA, para cargo de COORDENADOR de livre provimento, 
a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 04 de Setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1097/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO o servidor MARCOS CAMPINAS PIMENTEL, do cargo FISCAL MUNI-
CIPAL de provimento efetivo, retroativo a 01/03/2012, nos termos do processo nº 8078/2012. 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 22 de Setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 1101/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE DESIGNAR a Sra. TANIA BEATRIZ DE SOUSA, para a função de confiança de SUPERVISOR DE 
ENSINO, retroativo a 22/09/2020.  
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 23 de Setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1102/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO a servidora BARBARA PEREIRA DE SENA, do cargo TERAPEUTA 
OCUPACIONAL de provimento efetivo, a partir desta data, nos termos do processo nº 25721/2020. 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 23 de Setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1105/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. JOSE MATOS DA SILVA, para cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITA-
RIAS, de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 24 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1111/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. INGRID ALVES PIAO, para cargo de CHEFE DE EQUIPAMENTO, de livre 
provimento, retroativo a 01/09/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 28 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1112/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. SHIRLEY APARECIDA BERNARDO NOBARU, para cargo de ASSESSOR DE 
RELAÇÕES COMUNITARIAS, de livre provimento, a partir de 01/10/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 28 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1113/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. LUCIO MARCOS FASSARELLA  , para cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES 
COMUNITARIAS, de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 28 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 1116/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR a Sra. MARIANE VITOR DE ALMEIDA BARROS, do cargo de CHEFE DE SETOR, 
de livre provimento, a partir de 01/10/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 30 de Setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1117/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. MARILUCIA BRITO SOUZA SANTOS, para cargo de CHEFE DE SETOR, de livre 
provimento, a partir de 01/10/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 30 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1118/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. CARLOS ROBERTO FERNANDES DA SILVA, para cargo de CHEFE DE SETOR, 
de livre provimento, a partir de 01/10/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 30 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1120/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. FLAVIA APARECIDA FREITAS DE FARIA, para cargo de ASSISTENTE TECNI-
CO I, de livre provimento, a partir de 01/10/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 30 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1130/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. JOÃO VICTOR BUSTO SANTOS, do cargo de ASSISTENTE DE GABINETE, de 
livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 01 de Outubro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 1.108/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, nos termos do art. 129, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 224/2010, e, considerando o parecer contido 
nos autos (folhas 56 a 59), determina o ARQUIVAMENTO do Processo de Sindicância nº 10.603/2020, com as ressal-
vas do artigo 120, do Código Disciplinar Municipal.
Prefeitura de Taboão da Serra, 25 de setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 1.109/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, DECIDE INSTAURAR Sindicância preliminar para apurar os fatos relatados no processo nº 22.127/2020, folhas 
03 a 05-verso, as quais passam a fazer parte para todos os efeitos, nomeando como componentes da Comissão de Sindi-
cância: SIDNEY MARTIRO DERENZE (SMA), GUSTAVO MARIANO DOS SANTOS (SGP) e MARIA APARECI-
DA RODRIGUES (SMS), para sob a presidência do primeiro, iniciarem os trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 25 de setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 1.110/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, DECIDE INSTAURAR Sindicância preliminar para apurar os fatos relatados no processo nº 24.548/2020, 
folhas 03 a 17-verso, as quais passam a fazer parte para todos os efeitos, nomeando como componentes da Comissão 
de Sindicância: SIDNEY MARTIRO DERENZE (SMA), MARIA APARECIDA RODRIGUES (SMS) e WALTER 
TANOUE HASEGAWA JUNIOR (CGM), para sob a presidência do primeiro, iniciarem os trabalhos objetivando a 
apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 25 de setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 1.115/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, resolve REFORMULAR a Comissão Sindicante do Processo nº 38.880/2017, instaurado pela Por-
taria nº 1.292/2017, datada de 20 de dezembro de 2017, nomeando como componentes: Sandra Fidelis Leite Dalbosco 
(Corregedora da GCM-TS), GCM Inspetor João Batista Assis Vieira e GCM Subinspetor Juraci Marcelino dos Santos, 
para sob a presidência da primeira, prosseguirem com os trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 29 de setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO -  Prefeito Municipal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM |
|                                            Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                 |
|                                             MODIFICA€ŽO DE INFORMA€”ES GERENCIAIS                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                               PORTARIA No. 00035, de 29/09/2020                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pagina     1 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                            ANEXO I                                                              |
|                                                          (ACRESCIMO)                                                            |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ORGAO     :    12.00    SECR.MUN.DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGI                                                               |
|  UNIDADE   :    12.06    FUNDEB                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         |
|    12          |              |     |     |      |     |  EDUCACAO                                    |                         |
|    12.361      |              |     |     |      |     |  ENSINO FUNDAMENTAL                          |                         |
|    12.361      |   2012       |     |     |      |     |  EDUCACAO BASICA                             |                         |
|    12.361      |   2012.2554  |     |     |      |     |  FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL         |                         |
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         |
|                |              |  3  |  1  |      |     |  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                         |
|                |              |  3  |  1  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      |  92 |  TRANSF.E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EX  |              1.223,92   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          TOTAL GERAL  |              1.223,92   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM |
|                                            Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                 |
|                                             MODIFICA€ŽO DE INFORMA€”ES GERENCIAIS                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                               PORTARIA No. 00035, de 29/09/2020                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pagina     2 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                            ANEXO II                                                             |
|                                                           (REDUCAO)                                                             |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ORGAO     :    12.00    SECR.MUN.DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGI                                                               |
|  UNIDADE   :    12.06    FUNDEB                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         |
|    12          |              |     |     |      |     |  EDUCACAO                                    |                         |
|    12.361      |              |     |     |      |     |  ENSINO FUNDAMENTAL                          |                         |
|    12.361      |   2012       |     |     |      |     |  EDUCACAO BASICA                             |                         |
|    12.361      |   2012.2554  |     |     |      |     |  FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL         |                         |
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         |
|                |              |  3  |  1  |      |     |  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                         |
|                |              |  3  |  1  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      |  02 |  TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN  |             -1.223,92   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          TOTAL GERAL  |             -1.223,92   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PORTARIA SGP Nº 069/2020
GILMAR LEONE, Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, conforme o artigo 45, inciso II da LCM nº 224/2010, e, considerando a decisão da Secretária da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Cidadania (fls. 25/27), DECIDE aplicar a penalidade de SUSPENSÃO ao servidor Sr. 
GABRIEL OLIVEIRA PAREDES DOS ANJOS, matrícula funcional 048379, cargo Assistente Administrativo, pelo 
período de 05 (cinco) dias, por violação dos artigos 13, inciso II, IV e 17, inciso III da LCM nº 224/2010, conforme os 
fatos apurados no processo nº 18.601/2020.
Por determinação do artigo 160, da LCM nº 224/2010, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data da publicação na Imprensa Oficial do Município. 
Prefeitura de Taboão da Serra, 05 de outubro de 2020. GILMAR LEONE - Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 070/2020
GILMAR LEONE, Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o artigo 45, inciso II da LCM nº 224/2010, e, considerando a decisão da Secretária da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Cidadania (fls. 27), DECIDE aplicar a penalidade de SUSPENSÃO ao servidor Sr. IGOR TA-
DEU RIBEIRO MALOSSO, matrícula funcional 049337, cargo Assistente Administrativo, pelo período de 03 (três) 
dias, por violação do artigo 17, incisos XII, IV, III, e II da LCM nº 224/2010, conforme os fatos apurados no processo 
nº 13.325/2020.
Por determinação do artigo 160, da LCM nº 224/2010, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data da publicação na Imprensa Oficial do Município. 
Prefeitura de Taboão da Serra, 05 de outubro de 2020. GILMAR LEONE - Secretário Municipal de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº 064/2020
REGULAMENTA A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DISCIPLINARES, NA FORMA DA LEI COMPLEMEN-
TAR N° 224/2010.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal; bem como o disposto no artigo 4°, incisos 
IV e IX, na Lei Complementar n° 224/2010;

CONSIDERANDO ainda a necessidade de regulamentar a realização das audiências disciplinares por meio virtual e 
por meio de gravação, primando pela praticidade e pela eficiência do serviço público,

GILMAR LEONE, Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
regulamenta o seguinte:

Art. 1° As audiências e reuniões de natureza disciplinar no âmbito da Municipalidade poderão ser realizadas na forma 
virtual ou presencial, por meio de gravação em áudio e vídeo, com o consentimento de todos os presentes.

Art. 2° As audiências e reuniões disciplinares a que se refere o artigo acima serão gravadas na íntegra e destinadas ex-
clusivamente ao processo referente, mantida a natureza sigilosa do procedimento disciplinar, na forma da Lei, ficando 
à disposição das partes do processo.

Art. 3° Durante a realização das audiências é proibida a realização de gravações paralelas pelas partes, os celulares e 
os demais aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados durante a sua realização.
Prefeitura de Taboão da Serra, 25 de setembro de 2020. GILMAR LEONE - Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 065/2020
GILMAR LEONE, Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, DECIDE INSTAURAR o Processo de Sindicância nº 26.225/2020, conforme relatos em folhas 04 a 07 e 13, cujos 
fatos descritos ficam fazendo parte da presente para todos os efeitos, sendo a Comissão Sindicante composta pelos 
membros permanentes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM, nomeados por meio 
da portaria nº 618/2019: ERICH DOUGLAS GROTTO (SETRAM), ADENILSON GONÇALVES DA SILVA (SE-
TRAM) e VALDECI DOS SANTOS COSTA (SETRAM), para sob a presidência do primeiro, iniciarem os trabalhos 
objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 29 de setembro de 2020. GILMAR LEONE - Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 066/2020
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 26.145/2020, 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 da servidora 
MARISA RODRIGUES GOMES, matrícula funcional 032736, cargo auxiliar de saúde bucal, por suposta prática de 
INASSIDUIDADE HABITUAL, onde foram apontadas aproximadamente 61 (sessenta e uma) faltas injustificadas no 
período de novembro/2018 a outubro/2019, violando em tese os artigos 34, inciso I e 37, inciso I da LCM nº 224/2010, 
com os seguintes membros da comissão permanente da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, nomeados por meio da 
portaria nº 922/2017: ALEX ARAUJO DOS SANTOS (PROCURADOR MUNICIPAL), LOURDES DE FÁTIMA 
SOUZA SANTOS (SMS) e MARIA APARECIDA RODRIGUES (SMS), para sob a presidência do primeiro, iniciarem 
os trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 29 de setembro de 2020. GILMAR LEONE - Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 067/2020
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 26.144/2020, 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 da servidora 
DALZIMAR DE JESUS SANTOS, matrícula funcional 039340, cargo auxiliar de enfermagem, por suposta prática 
de INASSIDUIDADE HABITUAL, onde foram apontadas aproximadamente 67 (sessenta e sete) faltas injustificadas 
no período de janeiro/2019 a outubro/2019, violando em tese os artigos 34, inciso I e 37, inciso I da LCM nº 224/2010, 
com os seguintes membros da comissão permanente da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, nomeados por meio da 
portaria nº 922/2017: ALEX ARAUJO DOS SANTOS (PROCURADOR MUNICIPAL), LOURDES DE FÁTIMA 
SOUZA SANTOS (SMS) e MARIA APARECIDA RODRIGUES (SMS), para sob a presidência do primeiro, iniciarem 
os trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 29 de setembro de 2020. GILMAR LEONE - Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 068/2020
GILMAR LEONE, Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, DECIDE INSTAURAR Sindicância preliminar para apurar os fatos relatados no Processo nº 26.490/2020 (folhas 
03 a 14), acerca da colisão envolvendo os veículos da frota Municipal de prefixo 3151, modelo VW/VOYAGE TL 
MBV e prefixo R17, modelo RENAULT/DUSTER EXP16 SCE, cujos fatos descritos ficam fazendo parte da presente 
para todos os efeitos, a qual será composta pelos os membros da Comissão Permanente de Sindicância, nomeados por 
meio da portaria nº 933/2020: MICHELLE UCHOA SCHWARTZ (SGP), RUBENS RIBEIRO MARTINS JUNIOR 
(SETRAM) e VAGNER DE JESUS OLIVEIRA (SEFAZ), para sob a presidência da primeira, iniciarem os trabalhos 
objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 01 de outubro de 2020. GILMAR LEONE - Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA –
GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMUNICA:

N.º PROCESSO: 6160/2000         DATA DE VALIDADE: 21/09/2021
RAZÃO SOCIAL: CEPIM SANTA TEREZINHA
CNPJ / CPF: 49.656.978/0001-03
ENDEREÇO: RUA ISABEL DE SÓRIA MAINARDES, 75 - JD. MARIA HELENA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: VÍTOR LUIZ DE FREITAS
RESP. TÉCNICO: RENATA DOS SANTOS FEITOSA SALES
CONSELHO PROF.: COREN  Nº INSCR: 436110  UF: (SP)
Em 21/09/2020
Deferida a solicitação de renovação da Licença de Funcionamento através da APM272/2020. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 27150/2016
RAZÃO SOCIAL: SANTOS E MARIZ ODONTOLOGIA LTDA
CNPJ / CPF: 25.532.146/0001-09
RESP. LEGAL: JULIANA CARVALHO DOS SANTOS
Em 15/09/2020
Cancelamento de Licença de Funcionamento por situação cadastral baixada de CNPJ.

Comunicado SMS/SVS/GTVISA n.º 41/2020
Comunicamos, conforme Decretos Municipais n.º 101, de 12 de junho de 2020 e n.º 109, de 18 de junho de 2020 e 
Decreto Estadual 64.994, de 28 de maio de 2020, concluímos que a empresa  Igreja Evangélica da Conquista - CNPJ. 

34.730.088/0001-19 apresentou protocolo compatível atendendo as medidas e diretrizes do Plano de Flexibilização de 
São Paulo.

N.º PROCESSO: 17901/2009         DATA DE VALIDADE: 10/09/2021
RAZÃO SOCIAL: CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (PRODESP)
CNPJ / CPF: 62.577.929/0001-35
ENDEREÇO: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240- JD. PEDRO GONÇALVES-TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MURILO MOHRING MACEDO 
RESP. TÉCNICO: MARCO ANTONIO GODOI DO AMARAL
CONSELHO PROF.: CRQ  Nº INSCR: 04434535  UF: (SP)
Em 10/09/2020
Deferida a solicitação de renovação da Licença de Funcionamento através da APM889/2019. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

Comunicado SMS/SVS/GTVISA n.º 42/2020
Comunicamos, conforme Decretos Municipais n.º 101, de 12 de junho de 2020 e n.º 109, de 18 de junho de 2020 e De-
creto Estadual 64.994, de 28 de maio de 2020, concluímos que a empresa  Cassiano Assessoria Contábil Ltda - CNPJ. 
29.643.345/0001-45 apresentou protocolo compatível atendendo as medidas e diretrizes do Plano de Flexibilização de 
São Paulo.

N.º PROCESSO: 8592/2006
RAZÃO SOCIAL: CÁRITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO – SAL DA TERRA
CNPJ / CPF: 64.033.061/0006-42
Em 04/09/2020
Indeferimento de Licença de Funcionamento por atividade não ser licenciável (Portaria CVS01/2020).

N.º PROCESSO: 001/2020 Provisório
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA (Hospital de Campanha)
CNPJ / CPF: 46.523.122/0001-63
RESP. LEGAL: BRAULIO DE MELO ARAÚJO
RESP. TÉCNICO: BRAULIO DE MELO ARAÚJO
CONSELHO PROF.: CRM  Nº INSCR: 94277  UF: (SP)
Em 24/09/2020
Cancelamento de Licença de Funcionamento por encerramento das atividades.

N.º PROCESSO: 24710/2020
SOLICITANTE: MW – ESTÉTICA E DECORAÇÕES LTDA - ME
CNPJ / CPF: 28.553.479/0001-02
ENDEREÇO: ESTR. DE SÃO FRANCISCO, 2008 – CJ. 204 – JD. WANDA
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Estadual 10083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo município 
através da Lei Municipal 1225 de 15 de outubro de 1998, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo 
Administrativo Sanitário, registrado na data de 31/08/2020.
Data da Autuação: 17/08/2020, Auto de Infração AIF-TS 2213.
Data da Decisão: 31/08/2020
Tipificação da Infração: artigo 122, inciso I e XX da Lei Estadual 10083/98.
Decisão Final: Indeferido recurso, fica mantida a penalidade aplicada pela Direção da Vigilância Sanitária Municipal.
Penalidade Imposta: Advertência – AIP- TS 1309 – 31/08/2020.

Comunicado SMS/SVS/GTVISA n.º 43/2020
Comunicamos, conforme Decretos Municipais n.º 101, de 12 de junho de 2020 e n.º 109, de 18 de junho de 2020 
e Decreto Estadual 64.994, de 28 de maio de 2020, concluímos que a empresa  Jefferson da Silva Rocha - CNPJ. 
37.420.215/0001-71 apresentou protocolo compatível atendendo as medidas e diretrizes do Plano de Flexibilização de 
São Paulo.
N.º PROCESSO: 14478/2018         DATA DE VALIDADE: 22/07/2021
RAZÃO SOCIAL: VALDICE GONÇALVES BEZERRA DE LIMA
CNPJ / CPF: 30.251.792/0001-38
ENDEREÇO: RUA PATRÍCIA LÚCIA DE SOUZA, 395 – PQ. INDUSTRIAL DAS OLIVEIRAS - TABOÃO DA 
SERRA/SP
RESP. LEGAL: VALDICE GONÇALVES BEZERRA DE LIMA
Em 22/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

Comunicado SMS/SVS/GTVISA n.º 44/2020
Comunicamos, conforme Decretos Municipais n.º 101, de 12 de junho de 2020 e n.º 109, de 18 de junho de 2020 e 
Decreto Estadual 64.994, de 28 de maio de 2020, concluímos que a empresa  Maria José dos Santos Mendes - CNPJ. 
22.570.298/0001-08 apresentou protocolo compatível atendendo as medidas e diretrizes do Plano de Flexibilização 
de São Paulo.

N.º PROCESSO: 28922/2018         DATA DE VALIDADE: 22/07/2021
RAZÃO SOCIAL: BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
CNPJ / CPF: 21.697.975/0001-90
ENDEREÇO: RUA GOTARU SUZUKI, 67 – JD. OLIVEIRAS - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
Em 22/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 9876/2020         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: MICHELLY CRISTINA PIMENTEL
CNPJ / CPF: 33.035.475/0001-72
ENDEREÇO: AL. JERÔNIMO FERREIRA MENEZES, 50 – JD. CANER - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MICHELLY CRISTINA PIMENTEL
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 11385/2019         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: MARLENE RODRIGUES CONGA
CNPJ / CPF: 27.268.616/0001-02
ENDEREÇO: RUA VICENTE LEPORACE, 365 – JD. SÃO JUDAS TADEU - TABOÃO DA SERRA/SP
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RESP. LEGAL: MARLENE RODRIGUES CONGA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 22181/2019      DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: PRISCILA SILVA GONÇALVES DE SOUZA
CNPJ / CPF: 26.187.341/0001-01
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA SALAZAR, 640 - JD. SÃO SALVADOR - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: PRISCILA SILVA GONÇALVES DE SOUZA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 22844/2018         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: PAULICEA DIONIZIO DA SILVA
CNPJ / CPF: 27.825.605/0001-78
ENDEREÇO: RUA GERALDO DE ARAÚJO SANTOS, 106 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: PAULICEA DIONIZIO DA SILVA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 49191/2019         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: SAMYLA REJANE SILVA FERREIRA
CNPJ / CPF: 35.320.509/0001-04
ENDEREÇO: RUA PAULO AUGUSTO DE ANDRADE, 213 – JD. SÃO JUDAS TADEU - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: SAMYLA REJANE SILVA FERREIRA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 13392/2018         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: ANDREILZA DA SILVA AZEVEDO
CNPJ / CPF: 29.900.331/0001-60
ENDEREÇO: RUA  GABRIEL FERES, 175 – JD. SAINT MORITZ - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: ANDREILZA DA SILVA AZEVEDO
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 23406/2019         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: BERNARDINO CRUZ DE JESUS
CNPJ / CPF: 33.548.338/0001-31
ENDEREÇO: RUA SATI NAKAMURA, 200 – JD. SÃO JUDAS TADEU - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: BERNARDINO CRUZ DE JESUS
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 21952/2018         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: MARLENE JOSÉ DO NASCIMENTO
CNPJ / CPF: 30.852.286/0001-02
ENDEREÇO: ESTR. KIZAEMON TAKEUTI, 1915 - LJ 03 - JD.CLEMENTINO-TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARLENE JOSÉ DO NASCIMENTO
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 12666/2019         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: SHAYANE DA LUZ JESUS
CNPJ / CPF: 33.264.885/0001-95
ENDEREÇO: RUA ODETE DOMINGUES MARQUES, 02 -CASA 01- JD. SAINT MORITZ-TABOÃO DA SERRA/
SP
RESP. LEGAL: SHAYANE DA LUZ JESUS
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 31007/2018         DATA DE VALIDADE: 22/07/2021
RAZÃO SOCIAL: JOYCE ANE GOMES BARBOSA DA SILVA
CNPJ / CPF: 31.581.913/0001-72
ENDEREÇO: RUA GUADALUPE, 150 - JD. RECORD -TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: JOYCE ANE GOMES BARBOSA DA SILVA
Em 22/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 14137/2018         DATA DE VALIDADE: 22/07/2021
RAZÃO SOCIAL: MARISELIA MOURA DE SOUZA
CNPJ / CPF: 22.227.511/0001-83
ENDEREÇO: AV. LAURITA ORTEGA MARI, 1892 - PQ. PINHEIROS - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARISELIA MOURA DE SOUZA
Em 22/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-

das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 29452/2018      DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: NOELIA BARRETO SILVA
CNPJ / CPF: 28.643.594/0001-78
ENDEREÇO: ESTR. KIZAEMON TAKEUTI, 1890 - JD. CLEMENTINO - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: NOELIA BARRETO SILVA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 33883/2016         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA
CNPJ / CPF: 26.431.555/0001-81
ENDEREÇO: AV. BALBINA RODRIGUES DE BORBA, 876 - JD. SALETE - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 28749/2017      DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: BETANIA ALVES ARAÚJO
CNPJ / CPF: 28.595.935/0001-87
ENDEREÇO: RUA EUCLIDES PAGANI MARTINS, 141 - JD. MITUZI - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: BETANIA ALVES ARAÚJO
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 21451/2017         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: MARINALVA CARDOSO DA SILVA
CNPJ / CPF: 18.155.591/0001-31
ENDEREÇO: RUA PROCÓPIO FERREIRA, 287 - PQ. PINHEIROS - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARINALVA CARDOSO DA SILVA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 29143/2018      DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: IVANI FERREIRA DA SILVA
CNPJ / CPF: 30.347.503/0001-07
ENDEREÇO: RUA MARIA PASSOS TEIXEIRA, 161 - JD. SILVIO SAMPAIO- TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: IVANI FERREIRA DA SILVA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 32929/2019      DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: MARIA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA
CNPJ / CPF: 34.864.422/0001-27
ENDEREÇO: RUA BENEDITO HENRIQUE PEDREIRA, 254 - CASA 01 - PQ. MARABÁ - TABOÃO DA SERRA/
SP
RESP. LEGAL: MARIA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 17474/2018      DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
CNPJ / CPF: 19.942.956/0001-30
ENDEREÇO: RUA DOS MIOSÓTIS, 164 – PQ. PINHEIROS - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 18927/2019      DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: WELISSON PRIMO CARDOSO
CNPJ / CPF: 32.870.195/0001-17
ENDEREÇO: ROD. REGIS BITTENCOURT,199 -TÉRREO – BL.B-CENTRO-TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: WELISSON PRIMO CARDOSO
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 32744/2017      DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELZA DOS SANTOS DE CARVALHO
CNPJ / CPF: 27.902.472/0001-96
ENDEREÇO: RUA ANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA, 204 – CIDADE INTERCAP- TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARIA ELZA DOS SANTOS DE CARVALHO
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 30181/2019      DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: LILIAN CRISTIANE JOÃO IBRAHIN FERREIRA
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CNPJ / CPF: 32.840.575/0001-09
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 139 - ANDAR 1- CIDADE INTERCAP -TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: LILIAN CRISTIANE JOÃO IBRAHIN FERREIRA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.
N.º PROCESSO: 20073/2017         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: IVONE COSTA VASQUES
CNPJ / CPF: 24.386.751/0001-56
ENDEREÇO: RUA LUIZ ANTONIO DE ANDRADE VIEIRA, 169 - JD.TRIANON-TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: IVONE COSTA VASQUES
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 35721/2017         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: JUAREZ ROCHA PIRES
CNPJ / CPF: 17.547.116/0001-48
ENDEREÇO: RUA CABREÚVA, 18 – JD. NOVO RECORD - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: JUAREZ ROCHA PIRES
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 24401/2018         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: ADELSON INÁCIO DO NASCIMENTO
CNPJ / CPF: 27.591.060/0001-82
ENDEREÇO: RUA PROCÓPIO FERREIRA, 211 – PQ. PINHEIROS -TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: ADELSON INÁCIO DO NASCIMENTO
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 28359/2019         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: JOSÉ EVANDRO FERREIRA LIRA
CNPJ / CPF: 34.556.518/0001-28
ENDEREÇO: RUA MAURÍCIO ANTUNES FERRAZ, 389 - PQ. PINHEIROS- TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: JOSÉ EVANDRO FERREIRA LIRA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 29668/2016         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: SILVANA DA SILVA MENDES
CNPJ / CPF: 26.142.572/0001-07
ENDEREÇO: AV. FERNANDO FERNANDES, 213 - JD. MITUZI - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: SILVANA DA SILVA MENDES
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 12577/2017         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: SERGIO YOSHIFUMI KAMADA
CNPJ / CPF: 26.610.094/0001-04
ENDEREÇO: AV. IBIRAMA, 30 - PQ. INDUSTRIAL DACI - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: SERGIO YOSHIFUMI KAMADA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 36501/2016         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: EUGÊNIO MONTEIRO DE FREITAS MAGEWSCK
CNPJ / CPF: 25.011.928/0001-00
ENDEREÇO: RUA JOSÉ MENOTTI, 53 - JD. MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: EUGÊNIO MONTEIRO DE FREITAS MAGEWSCK
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 28439/2016         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: ELANA MARIA DA SILVA
CNPJ / CPF: 23.389.806/0001-19
ENDEREÇO: ROD. REGIS BITTENCOURT, 199 – CENTRO - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: ELANA MARIA DA SILVA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 26987/2018         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: MARCOS ANTONIO DA SILVA
CNPJ / CPF: 27.712.809/0001-00
ENDEREÇO: RUA TEÓFILO OTONI, 238 – TÉRREO – JD. OLIVEIRAS - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARCOS ANTONIO DA SILVA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-

das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 33059/2018         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: IRENE DA SILVA
CNPJ / CPF: 27.593.782/0001-76
ENDEREÇO: RUA AFONSO RODRIGUES FERREIRA, 286 - JD. SANTA CRUZ - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: IRENE DA SILVA
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 14363/2019         DATA DE VALIDADE: 24/07/2021
RAZÃO SOCIAL: RENATA ZIEDIN
CNPJ / CPF: 31.910.316/0001-44
ENDEREÇO: AV. EMERITO ARBULU, 19 - JD. SÃO MATEUS - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: RENATA ZIEDIN
Em 24/07/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 5548/2017
RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ENSINO LEÃO DA SERRA TABOÃO LTDA - EPP
CNPJ / CPF: 26.489.225/0001-47
ENDEREÇO: RUA THEREZA MARIA LUIZETTO, 123 - VILA SANTA LUZIA -TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: JOSÉ CARLOS NOBREGA DO AMARAL
Em 25/09/2020
Indeferida a solicitação de Licença de Funcionamento.

N.º PROCESSO: 12201/2019
RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ENSINO LEÃO DA SERRA TABOÃO LTDA - EPP
CNPJ / CPF: 26.489.225/0001-47
ENDEREÇO: RUA THEREZA MARIA LUIZETTO, 123 - VILA SANTA LUZIA -TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: JOSÉ CARLOS NOBREGA DO AMARAL
RESP. TÉCNICO: DAVIDSON ULLMAN RICARDO
CONSELHO PROF.: CREA   Nº INSCR: 5063270870  UF: (SP)
Em 25/09/2020
Indeferida a solicitação de Laudo Técnico de Avaliação (LTA).

N.º PROCESSO: 8050/2008         DATA DE VALIDADE: 02/10/2021
RAZÃO SOCIAL: CELLAB CLÍNICA MÉDICA LTDA (Unidade Ambulatorial)
CNPJ / CPF: 09.374.143/0001-38
ENDEREÇO: RUA JOVINA DE CARVALHO DAU, 143 - PQ. SANTOS DUMONT- TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: GEORGE LUIS ANTAL
RESP. TÉCNICO: ANTONIO AUGUSTO BLANDY
CONSELHO PROF.: CRM  Nº INSCR: 87727  UF: (SP)
Em 02/10/2020
Deferida a solicitação de renovação da Licença de Funcionamento através da APM783/2019. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 8050/2008         DATA DE VALIDADE: 02/10/2021
RAZÃO SOCIAL: CELLAB CLÍNICA MÉDICA LTDA (Posto de Coleta)
CNPJ / CPF: 09.374.143/0001-38
ENDEREÇO: RUA JOVINA DE CARVALHO DAU, 143 - PQ. SANTOS DUMONT- TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: GEORGE LUIS ANTAL
RESP. TÉCNICO: ANTONIO AUGUSTO BLANDY
CONSELHO PROF.: CRM  Nº INSCR: 87727  UF: (SP)
Em 02/10/2020
Deferida a solicitação de renovação da Licença de Funcionamento através da APM785/2019. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 30010/2016         DATA DE VALIDADE: 02/10/2021
RAZÃO SOCIAL: PREVENT SAFETY MEDICINA E MEIO AMBIENTE – EIRELI - ME
CNPJ / CPF: 16.632.078/0001-69
ENDEREÇO: RUA ELPÍDIO JOSÉ DE OLIVEIRA, 397 - JD. MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: DIONES DE JESUS RIBEIRO
RESP. TÉCNICO: PLÍNIO JORGE MOREYRA YASBEK
CONSELHO PROF.: CRM  Nº INSCR: 33951 UF: (SP)
Em 02/10/2020
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades presta-
das, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

COORDENADORIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

Processo: 40.114/2013
Requerente: Marinete Alves da Silva 
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se
Data: 28/09/2020

Processo: 24.835/2017
Requerente: Roberto Borges 
Assunto: Alvará de Regularização
Situação: Comunique-se
Data: 28/09/2020

Processo: 22.800/2020
Requerente: Marcelo Euzebio de Sene Fonseca Martins
Assunto: Copia de Documentos
Situação: Deferido
Data: 28/09/2020
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Processo: 20.641/2020
Requerente: Emilly Lopes de Araujo
Assunto: Copia de Documentos
Situação: Deferido
Data: 28/09/2020

Processo: 31.829/2016
Requerente: Joao de Deus Farias
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 28/09/2020

Processo: 39.075/2013
Requerente: Gleidson Eloy dos Santos
Assunto: Programa de Regularização LC nº 291/2012
Situação: Comunique-se
Data: 28/09/2020

Processo: 37.651/2013
Requerente: Lindalva Francisca Dias Zago
Assunto: Programa de Regularização LC nº 291/2012
Situação: Indeferido
Data: 28/09/2020

Processo: 8894/2020
Requerente: Bruno Felipe Martins
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 28/09/2020

Processo: 25.810/2020
Requerente: Rodrigo Braga Santini
Assunto: Cadastro de Profissional Liberal
Situação: Comunique-se
Data: 28/09/2020

Processo: 34.844/2016
Requerente: Marfil Comercio e Empreensimentos Ltda
Assunto: Programa de Regularização LC nº 333/2015
Situação: Comunique-se
Data: 28/09/2020

Processo: 12.610/2018
Requerente: Marilei Brandão Moura
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se
Data: 28/09/2020

Processo: 38.523/2016
Requerente: Luiz Carlos Basile
Assunto: Programa de Regularização LC nº 333/2015
Situação: Comunique-se
Data: 29/09/2020

Processo: 30.468/2017
Requerente: Roberto Jesus Santos
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se
Data: 29/09/2020

Processo: 25.965/2020
Requerente: Isabelle Pires Larocca
Assunto: Cadastro de Profissional Liberal
Situação: Deferido
Data: 29/09/2020

Processo: 11.445/2018
Requerente: Elizabeth Galhardo Cordeiro Silva
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Deferido
Data: 29/09/2020

Processo: 8894/2020
Requerente: Bruno Felipe Martins
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 30/09/2020

Processo: 13.387/2018
Requerente: Benvina Pinheiro Costa Fernandes
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se
Data: 30/09/2020

Processo: 26.302/2020
Requerente: Manoel Vitor Barbosa
Assunto: Renovação de Cadastro de Profissional Liberal
Situação: Comunique-se
Data: 30/09/2020

Processo: 13.750/2018
Requerente: Edson da Silva Costa
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se; Data: 01/10/2020

Processo: 26.316/2020
Requerente: Diego Alarcon Pestana
Assunto: Cadastro de Profissional Liberal
Situação: Comunique-se
Data: 01/10/2020

Processo: 26.257/2020
Requerente: Yussef Mahmoud Majzoub
Assunto: Copia de Documentos
Situação: Comunique-se
Data: 01/10/2020

Processo: 24.026/2020
Requerente: Auto Posto Acacia da Serra Ltda 
Assunto: Certidão de Uso e Ocupação do Solo 
Situação: Deferido 
Data: 01/10/2020

Processo: 27.780/2020
Requerente: Promaflex Industrial Ltda
Assunto: Certidão de Uso e Ocupação de Solo
Situação: Deferido
Data: 01/10/2020

Processo: 25.902/2020
Requerente: Abiatar Consultoria Imobiliária Eireli
Assunto: Certidão de Uso e Ocupação de Solo
Situação: Deferido
Data: 01/10/2020

Processo: 15.747/2020
Requerente: Urana Silva de Araujo
Assunto: Certificado de Conclusão
Situação: Deferido
Data: 01/10/2020

Processo: 15.749/2020
Requerente: Urana Silva de Araujo
Assunto: Certificado de Conclusão
Situação: Deferido
Data: 01/10/2020

Processo: 21.197/2020
Requerente: JMH Incorporadora Ltda 
Assunto: Certificado de Conclusão 
Situação: Deferido 
Data: 01/10/2020

Processo: 14.000/2018
Requerente: Wagner Ferreira Nunes
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se
Data: 01/10/2020

Processo: 28.870/2016
Requerente: Elpidio João dos Santos
Assunto: Alvará de Regularização 
Situação: Deferido 
Data: 01/10/2020

Processo: 18.614/2020
Requerente: Zilmor Savegnago 
Assunto: Alvará de Edificação  
Situação: Comunique-se 
Data: 02/10/2020

Processo: 23.065/2020
Requerente: Jotha Montagem Eireli 
Assunto: Cadastro de Empresa de Engenharia 
Situação: Deferido 
Data: 02/10/2020

Processo: 25.738/2.020
Requerente: Bruno Felipe Martins
Assunto: Certificado de Conclusão 
Situação: Deferido 
Data: 05/10/2020

Processo: 26.704/2020
Requerente: Residencial Atua Taboão 
Assunto: Copia de Documentos
Situação: Comunique-se
Data: 05/10/2020

COMSEA - Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional

Lei Municipal n.º 1.490/04 – Alterada pela Lei 
2.087/2011 em 19/10/11

Resolução nº 02, de 16 de setembro de 2020.
Dispõe sobre adiar a data da eleição e sobre prorrogar 
por 70 dias o mandato dos conselheiros da atual gestão 
do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutri-
cional – COMSEA.
O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutri-

cional – COMSEA , no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelas Leis Municipais nº 1.490/2004 
– alterada pela Lei 2087/2011 em 19/10/2011.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 68 de março 
de 2020 que reconheceu o ESTADO DE CALAMIDA-
DE PÚBLICA no município de Taboão da Serra em face 
da Pandemia Mundial do COVID 19;

CONSIDERANDO a inviabilidade de cumprimento dos 
prazos para publicação do edital previsto no art. 17, pará-
grafo único, do Regimento Interno deste Conselho.  

CONSIDERANDO  o art. 4º  da Lei 1.490/2004 – al-
terada pela Lei 2087/2011 que estabelece que o  Con-
selho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
– COMSEA  será composto  por, no mínimo 12 conse-
lheiros, sendo 2/3 de representantes da sociedade civil 
organizada e 1/3 de representantes do Poder Executivo 
Municipal.

RESOLVE,
Artigo 1º.  Adiar a data da eleição do novo colegiado biê-
nio 2020/2022 e prorrogar por 70 dias ficando o término 
do mandato deste Conselho para o dia 25/11/2020, com 
fundamento que  somente 01 instituição da sociedade ci-
vil se inscreveu com base no Edital 01/2020, consoante 
decisão em reunião extraordinária ata nº 51.
Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.
Taboão da Serra, 16 de setembro de 2020. Sandra Maria 
Estrela Guerreiro - Presidente do COMSEA

CMDCA - Taboão da Serra
Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente
Lei Municipal nº 1565/05 de 06/07/05e Lei 

Federal nº 8069 de 13/07/90
RESOLUÇÃO Nº 06, de 30 de setembro de 2020.

“Dispõe sobre a alteração da escala de plantão do Conse-
lho Tutelar  de Taboão da Serra.”
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do município de Taboão da Serra, no uso 
das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Municipal nº 
1.565/2005, alterada pela Lei 2.282/2018, 

CONSIDERANDO o art. 19 e parágrafo único do CO-
NANDA Resolução 170, de dezembro de 2010, o qual 
aduz: “ O Conselho Tutelar estará aberto ao público nos 
moldes estabelecidos pela  Lei Municipal ou do Distrito 
Federal que o criou, sem prejuízo do atendimento  inin-
terrupto à população.
Parágrafo único. Cabe à legislação local definir a forma 
de fiscalização do cumprimento do horário  de funciona-
mento do Conselho Tutelar e da jornada de trabalho de 
seus membros “. 
     CONSIDERANDO o art. 22 da Lei 1565/2005, que 
menciona: “  Cada Conselho Tutelar funcionará 24 (vinte 
e quatro)horas por dia, em sede atendendo nos dias úteis 
das 8h00 às 17h00,devendo, todo conselheiro , registrar 
suas entradas e saídas no trabalho, e nos demais dias e 
horários em regime de prontidão  e/ou sobreaviso, con-
forme escala aprovada pelo CMDCA e divulgada pela 
Imprensa Oficial do Município, comunicando-se ao Juiz 
competente e Ministério Público”.
    RESOLVE:
Art. 1o. Em 30 de setembro de 2020 em reunião extra-
ordinária nº 162 o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescentes - CMDCA, DELIBEROU por 
UNANIMIDADE que o Conselho Tutelar de Taboão da 
Serra deverá realizar  Alteração no seu  Regimento In-
terno  o  art. 6º, inciso III, deverá ser suprimido  e o pará-
grafo primeiro não deverá mencionar a folga do plantão 
noturno.  O Conselho Tutelar deverá funcionar 24 horas 
por dia com 5 (cinco) conselheiros na base  de terça-feira  
a sexta-feira  das 8h às 17h, sendo 4 (quatro) conselheiros  
na segunda-feira, em decorrência do plantão de final de 
semana.
Parágrafo primeiro:   Em consequência da alteração,  
acima mencionada,   as alterações nas escalas, plantões 
e folgas deverá ocorrer a partir de 01 DE OUTUBRO 
DE 2020.

Parágrafo segundo: o descumprimento da alteração da 
escala de plantão a partir da data mencionada no pará-
grafo primeiro deste artigo  acarretará descontos em fo-
lha de pagamento, e outras  medidas cabíveis.

Art. 2º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.
Taboão da Serra, 30 de setembro de 2020. Edvânio Araú-
jo - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-083/2020. Processo licitató-
rio: 24103/2020. Objeto: RP - “Aquisição de Roupeiros 
e Armários”. Sessão pública de processamento: dia 
16/10/2020 às 14:15 horas. Da sessão pública: O proces-
samento eletrônico será realizado através do endereço 
eletrônico comprasbr.com.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 comprasbr.com.br. Taboão da Serra, 01 de outubro 
de 2020. Takashi Suguino – Secretário Municipal de Ad-
ministração.

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico nº. E-019/2020. Processo Administra-
tivo Nº. 8113/2020. Objeto: RP - “Aquisição de medica-
mentos para uso na Atenção Básica”. Contratante: Pre-
feitura do Município de Taboão da Serra. Contratadas: 
*Aglon Comercio e Representações Ltda, para os itens: 
10) pilocarpina cloridrato 2% - 10ml - sol. oftálmica, no 
valor de R$18,29/frs e 7) oxibutinina 5 mg, no valor de 
R$0,69/com; *Ciamed – Distribuidora de Medicamentos 
Ltda, para o item: 1) acido valproico 250 mg/ml - solu-
ção oral, no valor de R$8,40/frs; conforme valores cons-
tantes do quadro resumo, parte integrante do referido 
processo. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a contar 
da data da assinatura. Assinado em 01 de setembro de 
2020. Takashi Suguino - Secretário Municipal de Admi-
nistração.

EXTRATO DE CONTRATO
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. E-036/2020. Proces-
so Administrativo Nº. 15805/2020. Objeto: RP - “Aquisi-
ção de Equipamentos Odontológicos”. Contratante: Pre-
feitura do Município de Taboão da Serra. Contratadas: 
*E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP, para 
os itens e pelos valores unitários: 6 - Camara escura para 
RX odontologico/un – R$ 141,83; 16 - Avental de chum-
bo - tamanho 0,60 X 0,76/un – R$ 410,20; 15 - Selado-
ra p/ papel grau cirurgico c/ gilhotina./un – R$ 199,00; 
*BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, para os itens 
e pelos valores unitários: 2 - Caneta de alta rotacao/un – 
R$ 250,00; 7 - Contra ângulo/un – R$ 260,00; 1 - Cadeira 
odontologica completa/un – R$ 6.500,00; 8 - Micromo-
tor/un – R$ 290,00; 18 - Pecas retas/un – R$ 210,00; 3 
- Amalgamador/un – R$ 530,00; 4 - Ultrasson com jato 
de bicarbonato/un – R$ 1.700,00; *MUNDI EQUIPA-
MENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETE-
RINÁRIOS EIRELI, para os itens e pelos valores unitá-
rios:  12 - Negatoscopio odontologico/un – R$ 330,00; 20 
- Bomba de vacuo/un – R$ 1.590,00; *DENTAL ALTA 
MOGIANA COMÉRCIO PRODUTOS ODONTOLÓGI-
COS LTDA, para os itens e pelos valores unitários: 9 - 
Compressor odontologico/un – R$ 3.500,00; 11 - Mocho 
odontologico/un – R$ 300,00; 13 - Destilador de agua 
- ate 3,5 litros/un – R$ 511,00; *BRUMED COMÉRCIO 
ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS HOSPITALARES EIRELI, para os itens e pelos va-
lores unitários: 14 - Fotopolimerizador/un – R$ 1.400,00; 
10 - Localizador apical rotatorio c motor p endodontia/
un – R$ 7.400,00; 5 - Raio-x Odontologico (portatil)/
un – R$ 4.650,00, conforme valor constante do quadro 
resumo, parte integrante do referido processo. Prazo de 
vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 
Assinado em 14 de setembro de 2020. Takashi Suguino - 
Secretário Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico Nº. E–049/2020. Processo Adminis-
trativo Nº.  16950/2020. Objeto: RP - “Aquisição *MUL-
TICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS 
LTDA, para o item e pelo valor unitário: Item 01 - Café 
Especial Superior/kg - R$ 13,90, conforme valor cons-
tante do quadro resumo, parte integrante do referido 
processo. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a contar 
da data da assinatura. Assinado em 21 de setembro de 
2020. Takashi Suguino - Secretário Municipal de Admi-
nistração.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-071/2020. Processo licitatório: 
23217/2020. Objeto: RP - “Aquisição de Fralda Descar-
tável para Atendimento de Mandados Judiciais”. Sessão 
pública de processamento: dia 16/10/2020 às 09:00 ho-
ras. Da sessão pública: O processamento eletrônico será 
realizado através do endereço eletrônico comprasbr.
com.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 comprasbr.com.
br. Taboão da Serra, 01 de outubro de 2020. Takashi Su-
guino – Secretário Municipal de Administração.
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A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-076/2020. Processo licitatório: 24105/2020. Objeto: RP - “Aquisição de Tapete Sanitizante”. 
Sessão pública de processamento: dia 19/10/2020 às 09:00 horas. Da sessão pública: O processamento eletrônico será 
realizado através do endereço eletrônico comprasbr.com.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 comprasbr.com.br. Taboão da 
Serra, 02 de outubro de 2020. Takashi Suguino – Secretário Municipal de Administração.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-085/2020. Processo licitatório: 22212/2020. Objeto: RP - “Aquisição de Seringas para Insuli-
na”. Sessão pública de processamento: dia 20/10/2020 às 09:00 horas. Da sessão pública: O processamento eletrônico 
será realizado através do endereço eletrônico www.comprasbr.com.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.comprasbr.
com.br. Taboão da Serra, 01 de outubro de 2020. Takashi Suguino – Secretário Municipal de Administração.

EXTRATO DO 3º ADITIVO CONTRATUAL
Contratante: P.M.T.S. Contratada: SERRACON CONSTRUÇÕES EIRELI ME. (CNPJ: 14.710.336/0001-52). Objeto: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMI HORÁCIO, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM LUCAS FILHO, 90 
- JD. GUACIARA. 1 – Fica aditado o contrato original, para acréscimo de valor, conforme planilha constante dos au-
tos, parte integrante deste aditivo, e justificativa da Secretaria de Obras, ampliando o valor do contrato em 0,051892%, 
equivalente a R$ 293,21, atualizando o valor do contrato para R$ 565.325,32; 2 – Prorroga-se o prazo de vigência 
contratual, cláusula 2.1, por 45 dias, iniciando-se em 28/12/20 e término 10/02/21, conforme justificado nos autos, 
pela Secretaria de Obras; 3 – Prorroga-se o prazo de execução contratual, cláusula 2.1.1, por 45 dias, iniciando-se em 
27/09/20 e término 10/11/20, conforme justificado nos autos, pela Secretaria de Obras; 4 – A Contratada ofereceu, a 
título de garantia deste aditivo e conforme o artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, o montante de 5 % do valor global 
do mesmo, que corresponde a R$ 28.251,61 através de Seguro Garantia nº 0775.08.528-5, emitida pela Porto Seguro, 
com vigência de 27/08/20 e término em 28/03/21; 5 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais não 
integrantes do presente instrumento. Origem: TOMADA DE PREÇOS Nº T-01/19. Assinatura: 25/09/20. TAKASHI 
SUGUINO – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratante: P.M.T.S. Contratada: SERRACON CONSTRUÇÕES EIRELI ME. (CNPJ: 14.710.336/0001-52). Objeto: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMI HORÁCIO, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM LUCAS FILHO, 90 
- JD. GUACIARA. 1 – Fica aditado o contrato original, para acréscimo de valor, conforme planilha constante dos au-
tos, parte integrante deste aditivo e justificativa da Secretaria de Obras, ampliando o valor do contrato em 1,814485%, 
equivalente a R$ 10.069,71, atualizando o valor do contrato para R$ 565.032,11; 2 – Prorroga-se o prazo de vigência 
contratual, cláusula 2.1, por 30 dias, iniciando-se em 28/11/20 e término 27/12/20, conforme justificado nos autos, pela 
Secretaria de Obras; 3 – Prorroga-se o prazo de execução contratual, cláusula 2.1.1, por 30 dias, retroagindo o inicio 
para 28/08/20 e término 26/09/20, conforme justificado nos autos, pela Secretaria de Obras; 4 – A Contratada ofereceu, 
a título de garantia deste aditivo e conforme o artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, o montante de 5 % do valor global 
do mesmo, que corresponde a R$ 28.251,61 através de Seguro Garantia nº 0775.08.528-5, emitida pela Porto Seguro, 
com vigência de 27/08/20 e término em 28/03/21; 5 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais não 
integrantes do presente instrumento. Origem: TOMADA DE PREÇOS Nº T-01/19. Assinatura: 27/08/20. TAKASHI 
SUGUINO – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL 
A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por intermédio do Departamento da Receita após as tentativas de notifi-
cação dos contribuintes pessoalmente e pela via postal, notifica os contribuintes abaixo relacionados para que tomem 
ciência das notificações e autuações lavradas pelo descumprimento dos artigos 229, 230 e 287 da Lei Complementar 
193/2009 (CTM). O prazo para pagamento da notificação/multa ou para apresentação de defesa contra a sua aplicação 
é de 30 (trinta) dias após publicação.  
Notificação de Lançamento N°: 56-2020
Processo n°: 22447/2018
Contribuinte: THALES DOS SANTOS ALVES NASCIMENTO
CCM: Não consta
CPF/CNPJ: 29.666.714/0001-15
Tributos devidos e respectivos valores originais: Taxa de Licença de Localização.
Valor devido original: R$ 239,16       - Atualizado: R$ 254,23
TOTAL:           R$ 239,16      - Atualizado: R$ 254,23 
Embasamento legal para a cobrança: Lei Complementar nº 193/2009, Artigos  137 a 141.
Após o prazo recursal os valores serão atualizados e inscritos em dívida ativa.

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  -  02/10/2020
Processo:  16205/2020
Requerente: MARCELL NOBUO KOKUBO
Assunto:    Alvará de Demolição; Situação:   Comunique-se; Data:  30/09/2020

NOTIFICAÇÕES POR EDITAL - Taboão da Serra, 02 de outubro de 2020
 A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por intermédio da Coordenadoria de Fiscalização de Obras, 
notifica os proprietários titulares do domínio útil e os possuidores a qualquer título abaixo relacionado para que tomem 
ciência das notificações e autuações lavradas pelo descumprimento dos artigos da Lei Complementar 181/09. O Auto 
de Infração será reaplicado enquanto não atendida a notificação.
O prazo Complementar 181/09. O Auto de Infração será reaplicado enquanto não atendida a notificação para paga-
mento da multa ou para apresentação de defesa contra a sua aplicação é de 30 (trinta) dias, após publicação, conforme 
artigos da Lei - 181/09.
NOTIFICAÇÃO:  3015
Contribuinte: CARLOS A. DOS SANTOS CORREIA BORGES E/OU 
Inscrição:  262.43.90.0152
Infração: Ausência de placa indicativa da obra em local visível na obra ou canteiro. Falta de cópia do projeto aprovado/
Alvará de obra (de terra edificação/reforma) em local acessível, dentro do canteiro até o término da obra. Execução de 
obra sem o devido Alvará/Comunicação ou em desacordo com o projeto aprovado.

NOTIFICAÇÃO:  3118 - MULTA
Contribuinte:  WILSON JOSE DOS SANTOS  
Inscrição:  421.31.07.0100
INFRAÇÃO:  Dano ou obstrução de corpo d’água, galeria, via, passeio.

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional COMSEA
Lei Municipal 1.490/2004 de 04/02/2004, alterada pela Lei 2.087/2011 em 19/10/11.

EDITAL DE  PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Dispõe sobre prorrogação de inscrições da eleição de conselheiros representantes da Sociedade Civil para o Biênio 
2020/2022 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA
O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA, no uso de suas atribuições conforme de-
termina a Lei Municipal 1490 de 04/02/2004, em seu Artigo 4o, alterado pela Lei 2087 de 19/10/11, RESOLVE tor-
na pública a prorrogação das inscrições da eleição de conselheiros representantes da Sociedade Civil para o Biênio 
2020/2022.

Art. 1o – Ficam prorrogadas as inscrições até o dia 13 de novembro de 2020, no horário de 8 às 17hs com protocolo na 
Secretaria Executiva dos Conselhos, sito a Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60 – Jd Panorama - Taboão da Serra – 
SP; Telefone: 11  4138-8040. 

Art. 2o - As inscrições serão homologadas, com base  no  Edital 01/2020, em reunião extraordinária do COMSEA, 
marcada para o dia 16/11/2020, na Sede dos Conselhos, sito à Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60 – Jd Panorma – 
Taboão da Serra – SP. A relação das inscrições deferidas e indeferidas estará afixada na sede dos Conselhos.
§ 1o – Os candidatos e/ou eleitor que tiverem suas inscrições indeferidas terão até às 17 horas do dia 19/11/2020, para 
apresentar recurso.
§ 2o - O Conselho no dia 20/11/2016 às 9h na sede dos Conselhos  afixará em definitivo a relação das inscrições APTAS 
ao pleito eleitoral.

Art. 3o - A eleição acontecerá no dia 23 de novembro de 2020, na sede dos Conselhos, sito à Rua Ananias Carmerindo 
Pires, 40/60 – Jd. Panorama – Taboão da Serra – SP.

Art. 4º - A posse ocorrerá dia 25 de novembro de 2020 às 10h.

Art. 5º - Ficam mantidas as demais cláusula estabelecidas no Edital de Convocação 01/2020.
Taboão da Serra, 16 de setembro de 2020. Sandra Maria Estrela Guerreiro  - Presidente do COMSEA

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL 
A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por intermédio do Departamento da Receita, tendo em vista a impossibili-
dade de notificação pessoal e via postal, com fulcro no artigo 226, III e 227 da Lei Complementar Municipal 193/2009, 
vem notificar as empresas abaixo relacionadas a efetuarem o pagamento do Auto de Infração referente à fiscalização 
de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -  ISSQN, embasado nos artigos 80 a 90 do mesmo diploma legal. O 
prazo para pagamento da Notificação de Lançamento ou para apresentação de Defesa contra a sua aplicação é de 30 
(trinta) dias após a publicação e deverá ser protocolado no ATENDE, à rua Elizabeta Lips, 55 – Taboão da Serra/SP.

AUTUADO Alessandra Araújo da Costa Vendas  

CNPJ 12.389.943/0001-37

PROCESSO  N° 15182/2020

AUTO DE INFRAÇÃO  Nº 20650/2020

FUNDAMENTO O contribuinte com inscrição cadastral N° 32739, presta serviços previstos no código 17.06 – Propaganda e Publici-
dade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas  ou sistemas de publicidade, elaboração de dese-
nhos, textos e demais materiais publicitários, da lista anexa à LCM 193/2009 do Município de Taboão da Serra/ SP.
Fiscalizada a Nota Fiscal Eletrônica constatou-se a falta de recolhimento do ISS dos anos de 2016 a 2020, que foi 
lançado em Auto de Infração e Multa. A autuação foi feita nos termos do art.87 e 88 da LCM 193/2009.

VALOR R$ 8.862,84

Após o prazo recursal os valores serão atualizados e inscritos em dívida ativa.
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Prefeitura de Taboão da Serra - Comissão de Processo Administrativo Disciplinar
Cartório Disciplinar – SGP

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, constituída pela 
Portaria de Instauração nº 037/2020, torna público que, pelo presente edital, fica a servidora VIVIANE BARBOSA 
DA SILVA, matricula funcional nº 007426, cargo Agente Comunitária de Saúde, de acordo com o disposto nos artigos 
77 e 78 da Lei Complementar Municipal nº 224/2010 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Taboão da 
Serra), devidamente CITADA nos termos do Processo Administrativo Disciplinar nº 20.818/2020, instaurado em seu 
desfavor para apurar a infração disciplinar prevista nos artigos 34, inciso I, 35 e 37, inciso I da Lei Complementar 
Municipal nº 224/2010, em razão de, em tese, atingir aproximadamente 114 (cento e quatorze) faltas injustificadas, no 
período de junho/2019 a maio/2020. A pena de demissão será aplicada nos casos de: (...) – abandono de cargo ou falta 
de assiduidade; (...) “Considera-se ABANDONO DE CARGO a ausência intencional do servidor público ao trabalho, 
sem motivo justificável, por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos; (...) “Considera-se INASSIDUIDADE 
HABITUAL a ausência do servidor público ao trabalho, sem motivo justificável, pelo período de 60 (sessenta) dias 
intercalados, durante 12 (doze) meses, iniciando-se a contagem do período a partir da primeira falta injustificada”, o 
que conforme apuração a ser desenvolvida nos autos do referido Processo Administrativo Disciplinar, poderá resultar 
no enquadramento da processada ao quanto disposto no aludido dispositivo estatutário. Fica também a processada, 
pelo presente edital, INTIMADA a comparecer à audiência de INSTRUÇÃO que será realizada no dia 07 de outubro 
de 2020, às 14h40min., na sede do Cartório Disciplinar, situado na Praça Miguel Ortega, 300, Parque Assunção – CEP: 
06754-160, Taboão da Serra / SP, podendo, caso queira, constituir advogado para assisti-la em todos os atos do pre-
sente feito. O respectivo processo encontra-se à disposição de Vsa. e de seu defensor para eventuais consultas. O não 
comparecimento no dia, local e hora designados, poderá acarretar os efeitos da revelia. 25/09/2020 – Alex Araujo dos 
Santos – Presidente da Comissão de Processo Disciplinar.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por intermédio do Departamento da Receita, tendo em vista a impossibili-
dade de notificação pessoal e via postal, com fulcro no artigo 226, III e 227 da Lei Complementar Municipal 193/2009, 
vem notificar as empresas abaixo relacionadas a efetuarem o pagamento do Auto de Infração referente à fiscalização 
de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -  ISSQN, embasado nos artigos 80 a 90 do mesmo diploma legal. O 
prazo para pagamento da Notificação de Lançamento ou para apresentação de Defesa contra a sua aplicação é de 30 
(trinta) dias após a publicação e deverá ser protocolado no ATENDE, à rua Elizabeta Lips, 55 – Taboão da Serra/SP.

AUTUADO JMS Reproduções Gráficas LTDA-ME

CNPJ 04.279.779/0001-87

PROCESSO N° 10877/03

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 20628/2020

FUNDAMENTO ISS - Lei Complementar 193/09 – Anexo I

VALOR R$ 633,39

PORTARIA Nº. 1119/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. HENRIQUE EDUARDO FREDERICO RODRIGUES DE MORAES PEREIRA, para 
cargo de ASSISTENTE DE GABINETE, de livre provimento, a partir de 01/10/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 30 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 1131/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR a Sra. DAYANE APARECIDA RIBEIRO CONTI, do cargo de CHEFE DE SETOR, de 
livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 01 de Outubro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 

PORTARIA Nº. 1132/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS, do cargo de CHEFE DE SETOR, de livre 
provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 01 de Outubro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1079/2020
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

62 THAINA SENA DA SILVA 433593805-SP

63 MARCOS DA SILVA CARDOSO 21947560X-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, 17 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 1027/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR o Sr. ADRIANO BARBOSA RIBEIRO, do cargo de ASSESSOR DE GABINETE I, de 
livre provimento, a partir de 11/09/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 10 de Setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 

PORTARIA Nº 1044/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR o Sr. WELLINGTON NERIS LACERDA, do cargo de COORDENADOR DE PROGRA-
MA, de livre provimento, a partir de 11/09/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 10 de Setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 

PORTARIA Nº 1073/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR a Sra. ROSILENE DA COSTA DOREA, do cargo de ASSISTENTE TECNICO I, de livre 
provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 16 de Setembro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1121/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. ALEXANDRE BITTETI ROSAS, para cargo de CHEFE DE SETOR, de livre 
provimento, a partir de 01/10/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 30 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1122/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. MARCIO ARANTES MOREIRA, para cargo de CHEFE DE SETOR, de livre 
provimento, a partir de 01/10/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 30 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1123/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. RUBENS BUENO FILHO, para cargo de CHEFE DE SETOR, de livre provimento, a 
partir de 01/10/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 30 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1124/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. JORGE LUIS PEREIRA ARAUJO, para cargo de CHEFE DE SETOR, de livre 
provimento, a partir de 01/10/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 30 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 1125/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR o Sr. JANDERSON MATOS DA SILVA, do cargo de ASSISTENTE TECNICO II, de 
livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 01 de Outubro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1126/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. JANDERSON MATOS DA SILVA, para cargo de ASSESSOR ESPECIAL I, de livre 
provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 01 de Outubro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1129/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. VALDILSON SILVA SANTOS, do cargo de ASSESSOR DE GABINETE I, de livre 
provimento, retroativo a 23/09/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 01 de Outubro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 1114/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. RAFAEL ARAUJO MATOS  , para cargo de CHEFE DE EQUIPAMENTO, de livre 
provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 28 de Setembro 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 
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isentando, contudo, a responsabilidade de cada participante do certame em acompanhar, nos veículos acima descritos, 
a data, o horário e o local de sua prova.

CAPÍTULO V - DA ISENÇÃO DE TAXA
    5. Não haverá isenção, total ou parcial, do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que atenda aos se-
guintes requisitos:
    a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Bolsa Família, Fome Zero, entre 
outros), chamado de CadÚnico, previsto no Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e
    b) for membro de família de baixa renda, nos termos do decreto supracitado.
        5.1. O candidato que desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição neste concurso público deverá fazê-lo por 
meio de requerimento específico, clicando na opção “ISENÇÃO DE TAXA”, no endereço eletrônico www.zambini.
org.br, no período de 29 e 30 de setembro de 2020, devendo:
a) Possuir o Número de Identificação Social – NIS, no CadÚnico;
b) Estar cadastrado no Sistema de Isenção de Taxa de Concurso Público – SISTAC, mantido pelo Ministério do Desen-
volvimento Social (MDS), conforme Decreto 6.593/2008; e
c) Preencher, corretamente no período especificado no item 5, no link de “Isenção de taxa” disponibilizado no site 
www.zambini.org.br as seguintes informações relacionadas ao seu pleito:
I – Nome completo;
II - Número do NIS;
III – Data de Nascimento;
IV – Sexo;
V – Número da Identidade – RG, com data de expedição e órgão expedidor;
VI – Número do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF; e
VII – Nome da Mãe. 
        5.2. A falha ou incorreção, por parte do candidato, no preenchimento das informações acima especificadas, ou 
demais informações que venham a ser solicitadas por meio do link “Isenção de Taxa” acarretará o indeferimento do 
requerimento de Isenção de Taxa pleiteado pelo candidato.
        5.3. O Instituto Zambini poderá solicitar o preenchimento de maiores informações além das especificadas no 
item acima.
        5.4. O INSTITUTO ZAMBINI verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato no órgão gestor 
do CadÚnico e terá decisão terminativa sobre a concessão, ou não, do benefício.
        5.5. Não serão consideradas as informações ou os requerimentos apresentados de forma intempestiva.
        5.6. A declaração/documentação falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei.
        5.7. O candidato que tiver seu requerimento de isenção de taxa indeferido e quiser inscrever-se deverá realizar 
sua inscrição neste concurso público normalmente, conforme procedimentos descritos neste Capítulo, procedendo o 
pagamento da respectiva taxa até a data estabelecida no boleto bancário. 
        5.8. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 
    a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
    b) fraudar e/ou falsificar documentação; 
    c) pleitear a isenção, sem atender aos requisitos constantes neste Edital; 
    d) não preencher de forma correta os dados solicitados no link “Isenção de Taxa”, disponibilizado no site;
    e) não observar os prazos exigidos acima; e 
    f) não estiver devidamente cadastrado no Sistema de Isenção de Taxa de Concurso (SISTAC) da Secretaria Nacional 
de Renda de Cidadania promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nos termos do 
Decreto Federal nº. 6.593, de 2 de outubro de 2008, somente aplicável aos requerentes dos requisitos das alíneas “a” e 
“b” do item 5 deste Capítulo.
        5.9. A Prefeitura do Município de Taboão da Serra e o INSTITUTO ZAMBINI, a qualquer tempo, poderão realizar 
diligências relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou não o pedido apresentado em requerimento.
        5.10. A convocação dos candidatos para prova, indicando horário e local de provas poderá ser verificada nos sites 
www.zambini.org.br e seu aviso será publicado no Diário Oficial do Município.
        5.11. O Instituto Zambini enviará Comunicados Informativos via e-mail aos candidatos, de acordo com o endereço 
eletrônico informado na ficha de na inscrição, não isentando, contudo, a responsabilidade de cada participante do 
certame de acompanhar os avisos e publicações, conforme disposto no item anterior.
        5.12. A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e o Instituto Zambini, a qualquer tempo, poderão realizar diligên-
cias para apuração da situação declarada pelo candidato, deferindo-se ou não, a isenção de taxa de inscrição requerida. 

 SEÇÃO I - DO TRATAMENTO NOMINAL 
        5.13. Nos termos do Decreto Estadual nº 55.588, de 17 de março de 2010, o candidato transexual ou travesti poderá 
solicitar a inclusão e uso do prenome que corresponda à forma pela qual se reconheça, é identificado, reconhecido e 
denominado por sua comunidade e em sua inserção social para tratamento nominal nos atos e procedimentos promo-
vidos no presente certame, devendo para tanto:
        5.14. Imprimir, preencher e assinar, total e corretamente, durante o período de inscrição, o requerimento para 
inclusão de nome para tratamento (Anexo II);
        5.15. Encaminhar por SEDEX ao Instituto Zambini, na Av. Fagundes Filho, 141, cj. 43, Edifício Denver, 4º andar, 
São Judas, CEP: 04304-010, São Paulo/SP, indicando no envelope "REF: Nome para Tratamento - Concurso PMTS CP 
02/2020", durante o período de inscrições, os seguintes documentos:
a) 1 (uma) via do requerimento mencionado no item 5.14 preenchido e assinado;
b) 1 (uma) cópia do RG e CPF do candidato;

CAPÍTULO VI - DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
    6. Aos portadores de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, 
do artigo 37, da Constituição Federal e pela Lei nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para as funções em 
Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com suas necessidades especiais.
        6.1. Serão consideradas deficiências somente as conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões 
mundialmente estabelecidos e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99, com 
redação dada pelo Decreto nº 5.296/04.
        6.2. Em obediência ao disposto art. 37 da Constituição Federal e artigos 1º e 2º do Decreto nº 3.298 de 20/12/99 
que regulamenta a Lei 7.853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para 
cada função, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso 
Público.
        6.3. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá, durante o período de inscrições, encaminhar por Sedex 
ou “carta registrada” para o Instituto Zambini, na Av. Fagundes Filho, 141, Edifício Denver, 4º andar, São Judas, CEP 
04304- 010, São Paulo - SP, indicando no envelope “Ref: Laudo – PM Taboão da Serra Concurso 02/2020” a seguinte 
documentação:
    a) requerimento com a especificação dos dados pessoais e da deficiência de que é portador, contendo a indicação do 
CARGO PÚBLICO a que está concorrendo;
    b) original ou cópia autenticada do laudo médico legível que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável 
causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de sua prova. Somente serão aceitos laudos médi-
cos cuja data de expedição não seja maior que três meses anteriores à data de publicação deste Edital; e
    c) cópia simples do RG e CPF do candidato.
        6.4. O fornecimento do laudo médico é de responsabilidade exclusiva do candidato, podendo ser indeferida a ins-
crição daquele que não proceder conforme item anterior ou, por ocasião da prova, estiver impossibilitado de realizá-la 
por não atendimento à sua deficiência. O Instituto Zambini não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que 
impeça a chegada do laudo a seu destino. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020

A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra faz saber que realizará em local, data e horário a serem divulgados opor-
tunamente, Concurso Público para provimento de cargos vagos e formação de cadastro reserva pertencentes ao seu 
quadro de funcionários, sob o regime Estatutário, que será regido pelo presente Edital, conforme determinado no 
artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Complementar Municipal nº 18/94 a ser 
executado pelo Instituto Zambini.

CAPÍTULO I - DO QUADRO DE CARGOS, VAGAS E SALÁRIO

SEÇÃO I - INSTRUÇÕES ESPECIAIS

# CARGO VA-
GAS

VA-
GAS 
PNE

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL

Remunera-
ção **

Requisitos Taxa de 
Inscrição

F01 Motorista 10 1 40 horas R$ 1.219,00 Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH categoria “D”

R$ 45,90

*Os servidores da PMTS recebem benefício de vale alimentação, em forma de cartão, nos termos da Lei Municipal 
nº 1.838/2009.
**A remuneração mensal é composta do salário base somado ao abono, nos termos da Lei Complementar 347/2017.
**O Cadastro de Reserva é limitado a 10 (dez) vezes o número de vagas. A reserva de vagas para deficientes ocorrerá 
de acordo com normas deste Edital e legislação vigente.

CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DESCRIÇÕES DOS CARGOS
    2. O Concurso Público destina-se ao provimento dos cargos atualmente vagos, dos que vagarem ou forem criados 
dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, gerando cadastro reserva, a 
critério da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra.
        2.1. As descrição e atribuição ao cargo consta abaixo:

            2.1.1. MOTORISTA: Dirigir veículos automotores da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra ou postos de ser-
viços desta, obedecendo rigorosamente aos preceitos estabelecidos no CTB – Código de Trânsito Brasileiro e demais 
regulamentações, seguindo itinerários de circulação e programa de atividades laborais pré-estabelecidos por normas, 
regulamentos, estatutos e determinações de superiores hierárquicos; adotar medidas adequadas à prevenção e/ou solu-
ção de qualquer incidente, bem como a prática da direção defensiva, garantindo sua própria segurança, dos passagei-
ros, pedestres, animais e demais veículos em circulação; zelar pelo veículo sob sua responsabilidade, visando sua plena 
conservação; proceder às necessárias lavagens veiculares, inspeções visuais, limpeza interna e externa, lubrificação, 
além de verificar as necessidades de engraxamento e abastecimento de combustível, água e óleo, além da aferição cor-
reta da pressão de ar nos pneus e execução de pequenos reparos em caráter de emergência. Executar tarefas correlatas.

CAPÍTULO III - DO LOCAL DE TRABALHO
    3. Os candidatos concorrerão às vagas a serem preenchidas nas unidades de serviço da Prefeitura do Município de 
Taboão da Serra / SP. Em dias e horários a serem determinados pela Administração.

 CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES
    4. As inscrições poderão ser efetuadas no período das 18h00 do dia 28 de setembro de 2020 até 25 de outubro de 
2020, exclusivamente pela Internet, por meio do endereço eletrônico www.zambini.org.br.
        4.1. Para realizar a inscrição o candidato deverá seguir as instruções abaixo:
    a) acessar o site www.zambini.org.br;
    b) localizar, no site, o “link” correlato à Prefeitura Municipal de Taboão da Serra;
    c) ler atentamente o Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição nos moldes ali previstos;
    d) imprimir a confirmação de sua inscrição, bem como o boleto bancário; e
    e) efetuar o pagamento da taxa de inscrição.
        4.2. O pagamento do respectivo boleto será realizado por meio de Internet Banking, em qualquer agência bancária 
(em espécie), ou caixa eletrônico (com cartão de débito), exclusivamente, até a data de seu vencimento.
        4.3. Proíbe-se a quitação do referido boleto em Casas Lotéricas, Correios, Supermercados, Farmácias ou mediante 
depósito em caixa eletrônico.
        4.4. O candidato que optar pelo pagamento do boleto de inscrição por meio de agendamento eletrônico deverá ob-
servar a data escolhida para sua realização, pois sua inscrição apenas ocorrerá após a efetivação do respectivo crédito.
        4.5. O pagamento da taxa de inscrição deverá ocorrer, impreterivelmente, até a data e horário finais previstos 
neste Edital. Desconsiderar-se-ão as operações ocorridas ou não concluídas até o horário de exaurimento do prazo, 
independentemente do motivo alegado.
        4.6.  Comprovantes oriundos de agendamento eletrônico não serão considerados para fins de averiguação do 
pagamento da taxa de inscrição, conforme o item 4.4 deste Capítulo.
        4.7. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições ora estabele-
cidas sendo-lhe defeso alegar desconhecimento, tampouco requerer devolução de taxa.
        4.8. As inscrições somente serão confirmadas após a efetivação do crédito da respectiva taxa do concurso, apre-
sentada no boleto gerado pelo candidato.
        4.9. As importâncias recolhidas no ato da inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, 
em hipótese alguma serão devolvidas aos candidatos, seja qual for o motivo alegado, não cabendo nenhum tipo de 
recurso.
        4.10. O pagamento da taxa de inscrição pelo candidato implica na aceitação tácita das condições exigidas para a 
inscrição no cargo pretendido e submissão às normas expressas neste Edital.
        4.11. Permitir-se-á apenas uma opção de cargo por candidato, mesmo em se efetuando mais de uma inscrição, 
situação na qual se considerará apenas a última inscrição realizada como válida.
        4.12. O Instituto Zambini e a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra não se responsabilizam pelas solicitações 
de inscrições via internet não recebidas por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
        4.13. São requisitos para inscrição: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais 
disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, na data da admissão, idade mínima de 18 anos; 
c) estar quite com o Serviço Militar, quando do sexo masculino, e justiça eleitoral; 
d) possuir escolaridade e habilitação legal (se requisito) correspondentes ao nível exigido para cada função; 
e) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada em avaliação médica. 
f) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital
        4.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, e-mail, fac-símile, condicional e/ou extemporânea.
        4.15. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento da inscrição que não atenda aos requisitos fixados, a mesma 
será cancelada.
        4.16. A convocação dos candidatos, indicando local data e horário para a realização das provas objetivas e práticas, 
serão veiculadas pela Imprensa Oficial do Município e disponibilizada no site www.zambini.org.br.  
        4.17. O Instituto Zambini enviará Comunicados Informativos Eletrônicos (e-mails) aos candidatos, com informa-
ções acerca das convocações à aplicação das provas, de acordo com o endereço eletrônico declinado na inscrição, não 
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Prova Objetiva Área de Conhecimento Número de Testes Peso Pontuação

Língua Portuguesa 10 1 10

Matemática/Raciocínio Lógico 10 1 10

Conhecimentos Específicos 10 2 20

TOTAL 40,00

        9.3. Habilitar-se-ão na Prova Objetiva os candidatos que obtiverem o percentual de pontos de 50% ou mais na 
Prova Objetiva.

SEÇÃO II - DAS PROVAS PRÁTICAS
        9.4. Com relação às Provas Práticas ao cargo de MOTORISTA:
            9.4.1. Serão convocados às Provas Práticas aos cargos de Motorista, os candidatos considerados habilitados na 
Prova Objetiva, até 5 (cinco) vezes o número de vagas, inclusive os candidatos com deficiência que atingirem a clas-
sificação dentro do limite estabelecido e os empatados na última colocação, sendo os demais excluídos do Concurso 
Público. 
            9.4.2. O candidato convocado para prestar a Prova Prática, que apresentar condição física, psíquica, orgânica 
(pós-operatório, gravidez, qualquer indisposição) que o impossibilite de realizá-la integralmente na data estipulada, 
será eliminado do Concurso.
            9.4.3. Para a realização da Prova Prática ao cargo de Motorista, o candidato deverá comparecer ao local desig-
nado com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para seu início, apresentar-se munido 
de documento de identidade no seu original, bem como de Carteira Nacional de Habilitação, com a categoria em con-
formidade com o requisito do cargo, dentro do prazo de validade, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato), quando 
houver essa exigência na respectiva CNH. O candidato deverá apresentar também, Atestado Médico, emitido com no 
máximo 15 (quinze) dias de antecedência à data da prova (inclusive), que certifique especificamente estar apto para 
ESFORÇO FÍSICO. Não serão aceitas cópias do documento de identificação, ainda que autenticadas. Os documentos 
deverão estar em perfeitas condições de modo a permitir, com clareza, a identificação do candidato. Não serão aceitos 
protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes do acima estabelecido.
            9.4.4. A(s) data(s) e o(s) local(is) da Prova Prática serão preestabelecidos em Edital de Convocação. Não haverá 
aplicação da prova fora dos locais estabelecidos no Edital. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a 
realização da prova. 
            9.4.5. Para execução da Prova Prática, o candidato será avaliado, durante toda a prova por, no mínimo, um 
avaliador credenciado no Órgão de Trânsito competente.
            9.4.6. Poderá haver gravação em áudio e vídeo da execução da Prova Prática.
            9.4.7. A Prova Prática consistirá de duas etapas, sendo uma etapa estacionamento em vaga delimitada por 
balizas removíveis e outra etapa a condução do veículo de quatro ou mais rodas com transmissão mecânica em trajeto 
pré-definido.
            9.4.8. A delimitação da vaga balizada para a Prova Prática, em veículo de quatro ou mais rodas, deverá atender 
as seguintes especificações, por tipo de veículo utilizado:
    a) comprimento total do veículo, acrescido de mais 40% (quarenta por cento); e
    b) largura total do veículo, acrescida de mais 40% (quarenta por cento).
            9.4.9. O tempo para o estacionamento de veículos em espaço delimitado por balizas, para 3 (três) tentativas, 
considerando as condições da via e respeitados o limite máximo de 5 (cinco) minutos.
            9.4.10. A Prova Prática será avaliada em função da pontuação negativa por faltas cometidas tendo pontuação 
total de 20 (vinte) pontos, atribuindo-se o desconto com a seguinte pontuação, em caso de falta:
• Uma falta eliminatória: reprovação; 
• Uma falta grave: 5 (cinco) pontos negativos; 
• Uma falta média: 3 (três) pontos negativos; 
• Uma falta leve: 2 (dois) pontos negativos.

            9.4.11. As faltas serão classificadas e pontuadas da seguinte forma:
A - Faltas Eliminatórias: 
• Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; 
• Avançar sobre o meio fio; 
• Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido; 
• Avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga; 
• Transitar em contramão de direção; 
• Não completar a realização de todas as etapas do exame; 
• Avançar a via preferencial; 
• Provocar acidente durante a realização do exame; 
• Exceder a velocidade regulamentada para a via; 
• Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima.
B – Faltas Graves: 
• Desobedecer à sinalização da via ou ao agente da autoridade de trânsito; 
• Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 
• Não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo 
ou, ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo; 
• Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele; 
• Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; 
• Não usar devidamente o cinto de segurança; 
• Perder o controle da direção do veículo em movimento; 
• Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.
C – Faltas Médias:
• Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre;
• Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima; • Inter-
romper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova; 
• Fazer conversão incorretamente;
• Usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 
• Desengrenar o veículo nos declives; 
• Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; 
• Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 
• Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; 
• Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso; 
• Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.
D - Faltas Leves: 
• Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; 
• Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor; 
• Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 
• Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 
• Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; 
• Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; 
• Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; 
• Cometer qualquer outra infração de natureza leve.

        6.5. O laudo médico fornecido terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido, tampouco 
será disponibilizada cópia ao   candidato ou a terceiro interessado.
        6.6. Aceitar-se-ão apenas os laudos postados junto aos CORREIOS, conforme as disposições do item 6.3 acima, 
cuja remessa ocorra, estritamente, dentro do período das inscrições.
        6.7. A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra bem como o Instituto Zambini, não se responsabilizarão pela falta, 
ausência ou preenchimento irregular da ficha de inscrição pela internet.
        6.8. O candidato portador de deficiência visual que solicitar prova com letras ampliadas, a receberá com tama-
nho de letra correspondente à fonte 24, sendo incumbido da respectiva leitura. Apenas o preenchimento do “cartão 
resposta” poderá ser feito por Fiscal-Ledor, designado especificamente pela Comissão Examinadora deste Concurso.
        6.9. A declaração de deficiência, para efeitos de inscrição e realização das provas, não substitui, em hipótese 
alguma, a avaliação para fins de aferição da compatibilidade ou não da deficiência física, que julgará a aptidão física e 
mental necessárias para exercer as atribuições do cargo.
        6.10. O candidato portador de deficiência submeter-se-á, quando convocado, a exame perante comissão interdis-
ciplinar credenciada pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, que verificará a existência da deficiência declarada 
na Ficha de Inscrição, bem como sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo.
        6.11. O candidato portador de deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições aos 
demais, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, data, local de aplicação 
e nota mínima exigida.
        6.12. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá 
requerê-lo por escrito, justificando sua requisição, quando da sua inscrição.
        6.13. A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
        6.14. A publicação do resultado final do certame será feita em duas listas, contendo, a primeira (geral), a pontuação 
de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda (especial), somente a pontuação destes 
últimos.
        6.15. Não havendo candidatos classificados para as vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, 
estas serão preenchidas pelos demais candidatos classificados.
        6.16. Quando da contratação, serão chamados os candidatos aprovados das duas listas (geral e especial), de ma-
neira sequencial e alternada de modo a garantir a reserva de vagas privilegiando na aprovação por mérito da lista geral, 
passando ao primeiro da lista especial e assim sucessivamente, seja qual for o número de chamados, aplicando-se 
sempre a regra do Art. 37, parágrafo 2º da CF e do Decreto 3.298/99. Os candidatos da lista especial serão chamados 
até se esgotar o percentual da reserva legal, quando então as vagas serão destinadas apenas aos candidatos da lista 
geral. Caso haja apenas uma vaga, esta será preenchida pelo candidato que constar em primeiro lugar na lista geral.

 CAPÍTULO VII - DAS CANDIDATAS LACTANTES
    7. Assegurar-se-á às lactantes o direito de participação no concurso, consoante os critérios e condições estabelecidas 
pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigos 
1º e 2º da Lei nº 10.048/2000.
        7.1. A candidata lactante deverá indicar sua condição na respectiva ficha de inscrição, para a adoção das providên-
cias necessárias pela Comissão do Concurso.
        7.2. Durante a realização das provas, as candidatas lactantes poderão se retirar, temporariamente, das salas/locais 
onde estarão alocadas, para atendimento aos seus bebês, em sala especial a ser reservada pela Comissão do Concurso.
        7.3. Poderá haver compensação do tempo de amamentação em prol da candidata.
        7.4. Para a amamentação, o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local do 
Concurso.
        7.5. O bebê deverá estar acompanhado de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela 
candidata), cuja permanência no prédio será temporária, autorizada pela Coordenação do Concurso e restrita ao local 
pré-determinado, conforme item 7.4 acima.
        7.6. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um “fiscal” do Instituto Zambini que 
garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital.

CAPÍTULO VIII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
    8. As Provas serão realizadas, preferencialmente, no município de Taboão da Serra, em datas, locais e horários a 
serem divulgados na semana antecedente à data de sua aplicação. 
        8.1. O candidato deve acompanhar a Convocação no Diário Oficial do Município e por meio do site: www.zambini.
org.br. 
        8.2. Caso o número de candidatos, para prestar as provas, exceda a oferta de lugares existentes nos estabelecimen-
tos de ensino disponíveis na cidade de Taboão da Serra ou na indisponibilidade destes, o Instituto Zambini os alocará 
nas cidades próximas, sem quaisquer responsabilidades no tocante ao transporte e alojamento daí oriundos. 
        8.3. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade expedida 
pela Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira Nacional de Habi-
litação com fotografia, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselho de Classe que, na forma da Lei, é válida como 
documento de identidade. Será exigida a apresentação do documento ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que 
autenticadas. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação 
do candidato. Não serão aceitos protocolos, documentos com fotos antigas ou quaisquer outras formas de identificação, 
diversa da ora estabelecida. 
        8.4. Não haverá aplicação de provas fora dos locais e horários preestabelecidos, tampouco Segunda Chamada ou 
repetição de provas, independente do motivo alegado, implicando, a ausência ou retardamento do candidato, na sua 
exclusão do Concurso Público.
        8.5. O candidato poderá ser submetido a exame biométrico (Coleta Digital).
        8.6. Para a Prova Objetiva o candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta e material de revestimento transparente.
        8.7. O candidato deverá assinalar apenas uma alternativa para cada questão na folha de resposta, com caneta esfe-
rográfica de tinta azul ou preta, responsabilizando-se por quaisquer rasuras que provocar. Será fornecida apenas uma 
folha de resposta para cada candidato, não havendo substituição em caso de rasura ou anotação inadequada.
        8.8. Será excluído do Concurso Público o candidato que: se apresentar após o horário estabelecido; não comparecer 
nas provas, seja qual for o motivo alegado; não apresentar um dos documentos exigidos no item 8.3. deste Capítulo e os 
demais solicitados neste Edital; não realizar o exame biométrico (caso solicitado); se ausentar da sala de prova sem o 
acompanhamento do fiscal ou antes de decorrida 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos de duração da Prova Objetiva; for 
surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outras pessoas ou utilizando calculadoras, livros, 
notas ou impressos não permitidos; estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 
comunicação; lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; ofender, agredir ou constranger qualquer mem-
bro da organização do Concurso, candidatos ou auxiliares; atrapalhar, impedir ou dificultar o bom andamento dos tra-
balhos; recusar injustificadamente a testemunhar atos solenes de abertura ou fechamento de envelopes confidenciais.
        8.9. Decorridas 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova, o candidato poderá sair do local 
com seu respectivo caderno de Prova Objetiva para posterior conferência com o gabarito oficial.
CAPÍTULO IX - DA ESTRUTURA DAS PROVAS
    9. O presente Concurso Público constará das seguintes provas:
        9.1. Ao cargo de Motorista serão aplicadas Provas Objetivas e Provas Práticas, disciplinadas das formas dispostas 
nas Seções seguintes deste edital.

SEÇÃO I - DAS PROVAS OBJETIVAS

        9.2. Ao cargo de Motorista as Provas Objetivas serão compostas da seguinte forma:



Imprensa Oficial Cidade de Taboão da Serra 11
 

Edição nº 932 - ano XII - Cidade de Taboão da Serra, SP - Prefeito Fernando Fernandes Filho - 02 de Outubro de 2020

    b) CPF/MF; 
    c) Comprovante de endereço atual; 
    d) Certidão de casamento (ou averbação de divórcio, certidão de nascimento etc.); 
    e) Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos; 
    f) Carteira de trabalho frente e verso, onde consta número, série e assinatura; 
    g) Carteira de trabalho onde consta a data do 1º emprego registrado; 
    h) Título de eleitor e comprovante da última votação ou justificativa; 
    i) PIS/PASEP; 
    j) Atestado original de antecedentes criminais, disponível para emissão no http://www2.policiacivil.sp.gov.br ou 
Poupatempo; 
    k) Carteira de Reservista; 
    l) 01 (uma) foto 3x4 original; 
    m) Declaração de bens; 
    n) Laudo de deficiência, se for o caso; 
    o) Carteira de Vacinação, para os cargos que se fizerem necessário; 
    p) Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D”
    q) Outras certidões e documentos que a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, julgar necessários.
        14.5. Identificada a qualquer tempo a irregularidade na apresentação dos documentos acima mencionados, o 
candidato será eliminado do concurso.
CAPÍTULO XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
    15. A inscrição do candidato importa no conhecimento das presentes instruções e aceitação tácita das instruções e 
condições afetas ao presente Concurso Público, dispostas neste Edital e nas normas legais pertinentes.
        15.1. Todas as convocações e avisos serão publicados no Diário Oficial do Município e no site www.zambini.org.br.
        15.2. A aprovação dos candidatos no presente Concurso Público não cria direito à nomeação/contratação.
        15.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação neste concurso, valen-
do, para esse fim, a homologação publicada pelo Diário Oficial do Município e no site www.zambini.org.br.
        15.4. Os candidatos aprovados devem manter seu endereço atualizado, junto ao site do Instituto Zambini até a 
homologação do certame e, após, junto à Prefeitura, sem se isentar da checagem constante de eventuais comunicações 
remetidas ao antigo endereço, declinado por ocasião da inscrição.
        15.5. O Cadastro de Reserva é limitado a 10 (dez) vezes o número de vagas e a reserva de vagas para deficientes 
ocorrerá de acordo com normas deste Edital e legislação vigente.
        15.6. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, 
em especial por ocasião da nomeação/contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as decorrências, sem 
prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
        15.7. Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.
        15.8. Caberá ao Prefeito Municipal, a homologação dos resultados do Concurso Público.
        15.9. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 (dois) ano, contado da data de homologação dos resulta-
dos, prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura.
        15.10. Os casos omissos serão analisados pela Comissão do Concurso Público da Prefeitura do Município de 
Taboão da Serra.

Taboão da Serra, 28 de setembro de 2020
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ANEXO I – CONTEUDO PROGRAMÁTICO

Obs.: As provas atenderão ao nível de escolaridade de cada um dos cargos:

    1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PADRÃO

        1.1. PORTUGUÊS
FONÉTICA: Fonemas; Sílaba – Tonicidade;  Ortoépia – Prosódia; Ortografia; Acentuação Gráfica; Notações Léxicas; 
Abreviaturas, Siglas e Símbolos; MORFOLOGIA: Estrutura das Palavras; Formação das Palavras; Sufixos; Prefixos; 
Radicais Gregos; Radicais Latinos; Origem das Palavras da Língua Portuguesa; Classificação e Flexão das Palavras; 
Substantivo; Artigo; Adjetivo; Numeral; Pronome; Verbo; Advérbio; Preposição; Conjunção; Interjeição; Conectivos; 
Formas Variantes; Análise Morfológica; SEMÂTICA:  Significação das Palavras. SINTAXE: Análise Sintática; Ter-
mos Essenciais da Oração; Termos integrantes da Oração; Termos acessórios da Oração; Período Composto; Orações 
Coordenadas Independentes; Orações Principais e Subordinadas; Orações Subordinadas (Substantivas, Adjetivas e 
Adverbiais); Orações Reduzidas; Sinais de Pontuação; Sintaxe de Concordância e Regência; Regência Nominal e 
Verbal; Sintaxe de Colocação; Emprego de Classes de Palavras; Emprego de Modos e Tempos, Infinitivo; Verbo Haver. 
ESTILÍSTICA: Figuras de Linguagem; Língua e Arte Literária. Interpretação de Texto.
Referências bibliográficas:
BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.
Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo Ortográfico - 48ª Ed. 2009. 
Companhia Editora Nacional.
Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Editora Saraiva; Edição: 10ª (2013).

        1.2. MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

Matemática: números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expres-
sões numéricas; múltiplos e divisores de números naturais; problemas. Números naturais (operações e propriedades). 
Expressões aritméticas. Números fracionários. Operações com frações. Razão e proporção. Sistema métrico. Regra de 
três simples e composta. Porcentagem. Juros simples. Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum. Cálculo 
de áreas e volumes. Equações de 1° grau.
Raciocínio Lógico: Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos: entendimento de estruturas lógi-
cas das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. 
Referências bibliográficas: ALENCAR FILHO, Edgar de. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Nobel, 2000. 
BARONETT, Stan. Lógica: uma introdução voltada para as ciências. Porto Alegre: Bookman, 2009. HEGENBERG, 
Leônidas. Dicionário de Lógica. São Paulo: EPU, 1995. OLIVEIRA, Augusto J. Franco de. Lógica e aritmética. Brasí-
lia: Editora UnB, [199-?]. SÉRATES, Jonofon. Raciocínio lógico. 5. ed. Brasília: Olímpica, 1997.

    2. Conhecimentos específicos ao cargo de Motorista.
Legislação de Trânsito; Primeiros Socorros e Direção Defensiva. Noções de logística e movimentação de cargas. Di-
reção Defensiva. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com o Cargo. Noções de Prevenção de 
acidentes, e de organização e disciplina geral. LEI FEDERAL Nº 9503/97 – Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

            9.4.12. Será considerado INAPTO na Prova Prática o candidato que cometer falta eliminatória ou cuja soma dos 
pontos negativos ultrapasse 10 (dez) pontos. 
            9.4.13. O candidato será avaliado e a Prova Prática terá pontuação total de 20 (vinte) pontos. O candidato que 
não obtiver pontuação maior ou igual a 10 (dez) pontos será considerado eliminado. 
            9.4.14. A esta prova será atribuída o parecer apto ou inapto. Esta prova é de caráter eliminatório e classificatório
            9.4.15. O candidato assume responsabilidade civil, criminal e administrativa perante os atos realizados. 
            9.4.16. A nota obtida na Prova Prática será somada à nota obtida na Prova Objetiva, para fins de obtenção da 
nota e classificação final. 

CAPÍTULO X - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
    10.  As Provas dos cargos constantes no presente Edital serão calculadas da seguinte forma.
        10.1. A nota das Provas Objetivas será calculada conforme a somatória simples dos acertos efetuados, conside-
rando o peso de cada questão, habilitando-se aqueles que obtiverem nota igual ou maior a 50% da sua pontuação total 
da Prova Objetiva.
        10.2. Serão convocados para realização das provas práticas os candidatos habilitados na prova objetiva até 5 
(vinte) vezes o número de vagas, convocando-se os eventualmente empatados na última colocação deste limite, sendo 
os demais exclusos do certame. 
            10.2.1. Somente serão aptos a realizar a Prova Prática os candidatos considerados habilitados na Prova Objetiva. 
        10.3. Aos cargos que contém Prova Prática, a nota final será calculada conforme somatória simples da nota da 
Prova Prática e a nota da Prova Objetiva.

CAPÍTULO XI - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

    11. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do total de pontos obtidos, em listas de 
classificação.
        11.1. Após a somatória simples dos pontos nas provas: objetivas e práticas (quando for o caso), será obtida a nota 
final do candidato.
        11.2. Na hipótese de igualdade de pontos, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
    a) com idade igual ou superior a 60 anos, tiver a idade mais elevada, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03;
    b) obtiver maior pontuação na Prova Prática (se for o caso);
    c) obtiver maior pontuação nos testes de Conhecimentos Específicos (quando for o caso);
    d) obtiver maior pontuação nos testes de Língua Portuguesa;
    e) obtiver maior pontuação nos testes de Matemática/Raciocínio Lógico;
    f) persistindo o empate terá preferência o candidato de mais idade.

CAPÍTULO XII - DOS RECURSOS
    12. O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias da publicação dos respectivos resultados, tendo como 
termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente.
        12.1. Os recursos provenientes deste certame serão interpostos através do “link” Recursos correlato ao Concurso 
Público N° 02/2020, da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP, disponibilizado no site www.zambini.org.br.
        12.2. O recurso deverá ser fundamentado, constando: o nome, o número de inscrição e endereço para corres-
pondência do candidato, bem como, no caso de insurgência contra o gabarito preliminar, a indicação da bibliografia 
utilizada para a contestação e oposição da solução reivindicada.
        12.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, pois os recursos inconsistentes ou intem-
pestivos serão preliminarmente indeferidos.
        12.4. Se do exame dos recursos interpostos resultar a anulação de questão integrante da prova, a pontuação daí 
proveniente será atribuída a todos os candidatos, independentemente da condição de recorrente.
        12.5. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
        12.6. Não será aceito recurso via postal, fax, via correio eletrônico, via site ou, ainda, fora da forma e do prazo 
estipulados neste Edital.
        12.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, 
bem como recurso contra o resultado final.
        12.8. Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
        12.9. O candidato deverá utilizar um formulário “online” para cada questão ou reclamação que vier a ter, sob pena 
de indeferimento recursal.

CAPÍTULO XIII - DO EXAME ADMISSIONAL E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
    13. Aos candidatos aprovados no certame, será realizado Exame Admissional de caráter eliminatório, conforme as 
determinações da NR-7, quando da convocação para a nomeação e posterior posse.
        13.1. Serão eliminados do certame os candidatos que apresentarem doenças ou lesões pré-existentes incompatíveis 
com o exercício pleno da função-atividade (cargo).
        13.2. São consideradas doenças incompatíveis com o exercício pleno da função-atividade (cargo) todas aquelas 
alterações físicas ou psicológicas capazes de justificar o afastamento do trabalho por doença ocupacional.
        13.3. O Exame Admissional será realizado obrigatoriamente por Médico do Trabalho. Eliminado, o candidato 
poderá, no prazo de 3 (três) dias após o recebimento do Atestado de Saúde Ocupacional, interpor recurso adminis-
trativo, desde que acompanhado de laudo pericial de Médico do Trabalho e exames clínicos que atestem a cura ou a 
inexistência da doença ou lesão diagnosticada.
        13.4. Os candidatos deverão arcar com os custos dos exames médicos complementares solicitado.
        13.5. Os candidatos aprovados deverão apresentar: Atestado que conste não possuir antecedentes criminais. 
            13.5.1. Identificada, a qualquer tempo a irregularidade na apresentação de quaisquer documentos mencionados 
neste Edital, o candidato será eliminado do concurso. 

CAPÍTULO XIV - DA NOMEAÇÃO
    14. A Contratação obedecerá à estrita ordem de classificação dos candidatos, de acordo com a necessidade da Pre-
feitura Municipal de Taboão da Serra, sendo chamado o número de candidatos aprovados, dentro do limite das vagas 
ofertadas, de maneira que, os demais candidatos habilitados serão encaminhados para o cadastro de reserva, limitado 
a 10 (dez) vezes o número de vagas.
        14.1. O candidato que for considerado apto na verificação dos resultados exigidos para participação no Concurso 
Público e para exercer o cargo, bem como em inspeção de saúde (realizada por Médicos), tomará posse do cargo, sem 
prejuízo do disposto nos itens subsequentes. 
        14.2. O candidato deverá acompanhar todas as convocações e avisos que serão publicados no Diário Oficial do 
Município.
        14.3. O candidato que, por qualquer motivo, deixar de entregar a documentação necessária a ser solicitada pela 
Prefeitura Municipal e não entrar em exercício após a publicação oficial do ato de provimento, nos termos   determina-
dos na Lei Municipal nº 18/94, artigos 18 e 19, perderá o direito à vaga. 
        14.4. Por ocasião da nomeação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  
    a) Cédula de identidade – RG; 
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ANEXO I – FORMULÁRIO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE

  Declaro, sob as penas da lei, para fins de isenção de taxa de inscrição no Concurso Público Nº 
02/2020 da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP, que sou hipossuficiente, nos termos dos Decretos Federais nº 
6593, de 02 de outubro de 2008 e nº 6135, de 26 de junho de 2007. 
  Estou ciente que, acaso se verifique má fé de minha parte, a qualquer momento, serei elimi-
nado do Concurso Público e estarei sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor. 

Taboão da Serra, ........ de ................................................ de 2020. 

Nome: ...................................................................................................................................................... 
RG: ................................................................... N°. do NIS: ................................................................... 
Possui CadÚnico: (   ) Sim (   ) Não 
Inscrição nº: ................................. Cargo pretendido: ......................................................................... 

ATENÇÃO: O candidato deverá encaminhar este formulário (declaração de hipossuficiência) devidamente preenchido 
e assinado, até o dia 13 de agosto de 2020, junto com a solicitação de isenção da taxa de inscrição, conforme o item 5.1 
do edital do certame, a cópia (autenticada) do cartão emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome ou do documento que comprove o cadastro do candidato no CadÚnico do referido Ministério, com a expressa 
apresentação do NIS e cópia simples do RG e CPF por Sedex ao Instituto Zambini na Av. Fagundes Filho, 141 - cj. 
43 - Edifício Denver - 4° andar - São Judas, CEP 04304-010 - São Paulo/SP, indicando no envelope “Ref: Isenção de 
Taxa – PMTS CP 02/2020 – ‘Nome do Cargo (função)”. 

Considerar-se-á a data de postagem aposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT para fins de veri-
ficação do pedido, se realizado dentro do prazo estipulado no Edital. Documentos encaminhados em dissonância com 
as disposições editalícias ou extemporâneos serão inutilizados preliminarmente. 

___________________________________________
ASSINATURA DO(A) DECLARANTE

ANEXO II – REQUERIMENTO DE NOME SOCIAL

 Eu, ..............................................................................................., portador da Cédula de Identidade nº .............
...................., inscrito no CPF/MF sob o nº ........................, venho, à presença desta Banca Examinadora, nos termos do 
artigo 2º, “caput”, do Decreto Federal nº 55.588, de 17 de março de 2010, solicitar a inclusão e uso do meu nome social, 
para todos os fins de tratamento relacionados ao Concurso Público nº 02/2020 da Prefeitura Municipal de Taboão da 
Serra. 
  

Nome social: 
............................................................................................................................................

Nestes Termos, 
Pede deferimento. 

Taboão da Serra, ...... de ....................... de 2020

...................................................................
Assinatura do Requerente

Obs.: O requerimento e os documentos deverão ser encaminhados ou postados até o último dia de inscrição, conforme 
o CAPÍTULO V SEÇÃO I do Edital do certame. 

*ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO*

ETAPA DATA

Período de Inscrições de 28 de setembro de 2020 a 25 de outubro de 2020

Período de Solicitação de ingresso na condição de deficiente de 28 de setembro de 2020 a 25 de outubro de 2020

Período de Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição. de 29 de setembro de 2020 a 30 de setembro de 2020

Publicação do deferimento e indeferimento da solicitação de isenção/redução de taxa 
de inscrição.

9 de outubro de 2020

Prazo para recurso em face da publicação do deferimento e indeferimento da solicita-
ção de isenção/redução de taxa de inscrição.

de 12 de outubro de 2020 a 13 de outubro de 2020

Divulgação dos resultados dos recursos em face da Publicação do deferimento e 
indeferimento da solicitação de isenção/redução de taxa de inscrição. 

23 de outubro de 2020

Publicação do deferimento e indeferimento da solicitação da condição de portador de 
necessidades especiais. 

6 de novembro de 2020

Recursos em face da Publicação do deferimento e indeferimento da solicitação da 
condição de portador de necessidades especiais.

de 9 de novembro de 2020 a 10 de novembro de 2020

Divulgação dos resultados dos recursos em face da publicação do deferimento e 
indeferimento da solicitação da condição de portador de necessidades especiais. 

13 de novembro de 2020

Convocação das Provas Objetivas. 6 de novembro de 2020

Aplicação da prova objetiva. 15 de novembro de 2020

Divulgação do gabarito preliminar 16 de novembro de 2020

Prazo para recursos em face dos gabaritos disponibilizados no dia  02 de novembro de 17 de novembro de 2020 a 18 de novembro de 2020

Resultado preliminar da Prova Objetiva, Gabarito Oficial e Resultado de Recursos em 
face dos Gabaritos Preliminares. 

27 de novembro de 2020

Período de recurso em face ao Resultado Preliminar da Prova Objetiva. de 30 de novembro de 2020 a 1 de dezembro de 2020

Resultado Final da prova objetiva e convocação para a realização das provas práticas 4 de dezembro de 2020

Aplicação das provas práticas aos cargos que necessitam. 13 de dezembro de 2020

Divulgação dos resultados das provas práticas e classificação preliminar 18 de dezembro de 2020

Prazo para recursos em face da classificação preliminar em notas das provas 
objetivas e praticas.

de 21 de dezembro de 2020 a 22 de dezembro de 2020

Classificação Final e homologação 29 de dezembro de 2020
 
* As datas apresentadas são meras previsões que podem sofrer alterações.
 O candidato deve acompanhar as publicações por meio da Imprensa Oficial do Município e pelo site www.zambini.
org.br.
REALIZAÇÃO: ZAMBINI


