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DECRETO Nº 011, DE 25 DE JANEIRO DE 2021
Estabelece procedimentos para revisão e processamento 
dos pagamentos de despesas do exercício de 2020 e dá 
outras providências.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito do Município de 
Taboão da Serra, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 70, II, da Lei Orgânica do Município,
Considerando a afetação das receitas públicas em geral 
pela queda de arrecadação e de transferências decorren-
te em decorrência da crise econômica e da pandemia de 
covid-19;
Considerando que o pagamento da despesa realizada no 
exercício de 2020, inscrita em Restos a Pagar, afeta o 
equilíbrio financeiro do Município pelo fato da gestão  
anterior não deixar saldos suficientes para sua cobertura; 
Considerando que o desequilíbrio da despesa pública 
afeta a confiança na capacidade do Município de pagar 
suas contas, podendo a expectativa de inadimplência 
comprometer a formação dos preços ofertados à muni-
cipalidade;
Considerando a necessidade de apuração e pagamento 
do montante das despesas empenhadas como Restos a 
Pagar do exercício de 2020, as quais representam signifi-
cativo aumento da dívida de curto prazo;
Considerando a dificuldade financeira de atender com-
promissos assumidos pelo Município de Taboão da Serra 
nos valores e prazos fixados nos contratos em geral;
Considerando a necessidade de assegurar os serviços es-
senciais básicos destinados à população e dar continui-
dade às ações governamentais com despesas previstas 
no Orçamento Anual encaminhado à Câmara Municipal;
Considerando que o art. 5º da Lei Nacional nº 8.666/93 
estabelece que o pagamento das obrigações do Municí-
pio deve obedecer a estrita ordem cronológica das datas 
de suas exigibilidades, para cada fonte diferenciada de 
recursos, excetuando-se tal lógica quando presentes re-
levantes razões de interesse público e mediante prévia 
justificativa da autoridade competente, devidamente 
publicada;
Considerando, ainda, que o art. 65, II, “c”, da Lei Nacio-
nal nº 8666/1993 prevê alteração dos contratos adminis-
trativos mediante acordo das partes, quando necessária 
a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes; 
Considerando, por fim, que a responsabilidade na ges-
tão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente para 
prevenção de riscos e correção de desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cum-
primento das metas e resultados entre receitas e despe-
sas e a obediência a limites e condições no que tange à 
inscrição em Restos a Pagar, conforme estabelecido no 
art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
DECRETA:
Art. 1º Todos os empenhos relativos ao exercício de 
2020, inscritos em Restos a Pagar, cujas liquidações e/
ou pagamentos devam ocorrer a partir de 1º de janeiro de 
2021, serão objeto de minuciosa análise e reapreciação 
pelo Ordenador da Despesa, quanto à efetiva prestação 
dos serviços, inclusive de engenharia, ou do fornecimen-
to dos bens, e terão o prosseguimento do processamento 
da despesa determinado expressamente pelo Secretário 
da Pasta.
Parágrafo Único. Excetuam-se do disposto neste artigo 
os empenhos da folha de pagamento de servidores com 
seus encargos e benefícios, precatórios judiciais, dívidas 
e outros que por sua natureza ou vinculação não possam 
se enquadrar nas disposições do caput e aqueles devida-
mente justificados pelo secretário da Pasta e autorizados 
pela comissão definida no artigo 3º.
Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1º deste De-
creto, as ordens de pagamentos eventualmente emitidas 
à conta de restos a pagar e não quitadas, serão canceladas 
pela Secretaria da Fazenda.
Art. 3º Após aprovação expressa da despesa, o Secretá-

rio da Pasta deverá encaminhar o respectivo processo à 
Secretaria da Fazenda onde se dará a renegociação com 
cada credor/fornecedor, quanto ao valor a ser pago, ven-
cimento e parcelamento, considerando a disponibilidade 
financeira, visando ao equilíbrio das contas pública
Parágrafo Único. Fica instituída Comissão Especial de 
Renegociação a ser composta pelos seguintes represen-
tantes:
I – 2 (dois) servidores da Secretaria da Fazenda;
II - 2 (dois) servidores da Secretaria de Administração;
III – 1 (um) servidor da Secretaria de Assuntos Jurídicos;
IV – 1 (um) Procurador do Município.
Art. 4º As renegociações serão lavradas em atas e os pro-
cessos serão encaminhados aos respectivos Secretários 
para fins de autorização dos pagamentos na forma pac-
tuada entre as partes mediante o “Termo de Acordo de 
Alteração Contratual”, constante do Anexo Único deste 
decreto.
Art. 5º O credor que optar pela renegociação de seus cré-
ditos em Restos a Pagar, conforme o art. 4º deste decreto, 
deverá manter o fornecimento dos produtos, prestação 
de serviços ou objeto pelo qual foi contratado, desde que 
vigente o contrato firmado.
§ 1º. O credor/fornecedor que optar por não pactuar rene-
gociação na forma do Art. 4º terá seu crédito parcelado 
de acordo com o Plano de Ação formulado pela Secreta-
ria da Fazenda para equacionar o fluxo de pagamentos 
de Restos a Pagar de forma a compatibilizá-los com o 
equilíbrio financeiro de 2021; 
§ 2º. Os credores/devedores cujos eventuais créditos pos-
suírem valores originários menores que 50% (cinquenta 
por cento) do valor fixado pelo Município para as obriga-
ções de pequeno valor, ou renunciarem à diferença para 
atingirem este percentual, serão pagos em cronologia 
própria a ser fixada de acordo com o Plano de Ação refe-
rido no § 1º deste artigo;    
Art. 6º Não serão efetuados pagamentos a credores em 
situação de irregularidade para com o Município e de-
mais órgãos, conforme dispõe o Artigo 55, XIII, da Lei 
Federal nº 8666/1993.
Art. 7º Para fins do disposto neste decreto a Secretaria de 
Finanças terá a incumbência de:
I - Avaliar o passivo financeiro até 31 de dezembro de 
2020 e formular Plano de Ação para o fluxo de pagamen-
tos de Restos a Pagar, de forma a compatibilizá-los com 
o equilíbrio financeiro de 2021;
II - Propor programação de desembolso dos pagamentos 
ao longo do exercício e reavaliá-la mensalmente;
III - Sugerir formas alternativas de extinção de créditos 
de terceiros constantes do passivo financeiro;
III - Sugerir medidas de contenção dos gastos públicos e 
de estímulo à arrecadação.
Art. 8º. A ordem cronológica de pagamentos instituída 
por este Decreto poderá ser alterada com vistas a com-
patibilizar os pagamentos com a realização das receitas 
municipais, bem como em razão de relevante interesse 
público.
Parágrafo único. Considera-se razão de relevante inte-
resse público para inversão da ordem cronológica de pa-
gamento a oferta pelo credor/fornecedor de descontos e 
condições especiais de pagamento da obrigação.
Art. 9º As Secretarias de Administração e da Fazenda 
poderão disciplinar, por atos próprios, orientações com-
plementares para a execução deste Decreto.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro 
de 2021.

Prefeitura de Taboão da Serra, 25 de janeiro de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA- Prefeito

ANEXO ÚNICO
TERMO DE ACORDO DE ADITAMENTO CONTRA-
TUAL
RESTOS A PAGAR 2020

Processo Administrativo nº _______
Contrato(s) nº(s) _____________

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SER-
RA, neste ato representado pelo(a) Secretários(as) Sr.(as). 
_____________________ e ________________, 
doravante identificado como DEVEDOR;

CONTRATADA: ___________________, inscrita 
no CNPJ sob o nº _________________, com endereço 
na _______________, neste ato representado pelo(a) 
Sr(a). __________________, doravante identificado 
como CREDOR;

I - Considerando a impossibilidade financeira de atender 
os compromissos assumidos pelo DEVEDOR, nos valo-
res e prazos fixados nos respectivos contratos;
II - Considerando a necessidade de assegurar os serviços 
essenciais básicos destinados à população de Taboão da 
Serra e dar continuidade às ações governamentais com 
despesas previstas Lei Orçamentária Anual do presente 
exercício;
III - Considerando que a Lei Federal nº 8.666/93, em seu 
art. 5º, estabelece que o pagamento das obrigações do 
município deve obedecer a estrita ordem cronológica das 
datas de suas exigibilidades, para cada fonte diferencia-
da de recursos, excetuando-se tal lógica quando presen-
tes relevantes razões de interesse público e mediante pré-
via justificativa da autoridade competente, devidamente 
publicada;
IV - Considerando que o art. 65, II, “c”, da Lei Federal 
nº 8666/1993, prevê alteração dos contratos administra-
tivos mediante acordo das partes, quando necessária a 
modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes; 
V - Considerando ainda que a responsabilidade na gestão 
fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que 
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 
o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimen-
to de metas e resultados entre receitas e despesas e obe-
diência a limites e condições no que tange a inscrição em 
Restos a Pagar, conforme estabelecido no art. 1º, § 1º, da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;
VI – Considerando que o DEVEDOR possui débito ins-
crito em restos a pagar referente a execução orçamentária 
do ano de 2020, junto ao CREDOR, no montante de R$ 
____________, originário do Contrato nº _____, data-
do de __/__/__, cujo objeto é __________________;
VII – Considerando que para garantia do CREDOR hou-
ve emissão, em __/__/__ da(s) Nota(s) de Empenho nº(s) 
__/ 2020;

VIII – Considerando que foram emitida(s) pelo CRE-
DOR a(s) nota(s) fiscal(is) ou recibo(s) nºs _________ 
no(s) valor(es) de R$ _________. (__________), 
respectivamente, regularmente conferidas(os) e 
atestadas(os) para liquidação.

AS PARTES RESOLVEM, de comum acordo, com fun-
damento no disposto no Decreto nº 011, de 25 de janeiro 
de 2021, ALTERAR a forma de pagamento dos débitos 
e os valores devidos e acima identificados referidos con-
forme as seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O DEVEDOR se comprome-
te a pagar o valor estabelecido na nova ordem cronológi-
ca de pagamento de credores, na forma pactuada entre as 
partes, considerando que para pagamento do valor total 
do crédito inscrito como Restos a Pagar do exercício de 
2020, no montante de R$ _______, fora outorgado pelo 
CREDOR o desconto na ordem de ____%, passando o 
valor devido para o montante de ______ e definida a 
quantidade de ____ (_____) parcelas para pagamento.
 CLÁUSULA SEGUNDA: A assinatura do presente Ter-
mo de Acordo de Alteração Contratual, não encerra as 
obrigações contratuais originárias, devendo o CREDOR 
manter o cumprimento integral do contrato, independen-
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DECRETO Nº 008, DE 22 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público 

Municipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora MARIA NILZA BARBO-
SA, Matrícula nº 40116, aposentada por idade, nos ter-
mos do artigo 96, incisos I, II e III da Lei Complementar 
Municipal nº 141/2007. 
 Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 22 de Janeiro de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA - Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ta-
boão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

DECRETO Nº 009, DE 22 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público 

Municipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora SANDRA MORARI RO-
DRIGUES, Matrícula nº 33212, aposentada por tempo de 
contribuição e idade, nos termos do artigo 134, incisos I, 
II e III da Lei Complementar Municipal nº 141/2007. 
 
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 22 de Janeiro de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA - Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
DECRETA:
           

DECRETO Nº 012, DE 25 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre: declara ponto facultativo, suspende 

atividades presenciais nas datas e órgãos que especifica 
e dá outras providências.

Art. 1º Fica declarado facultativo o ponto em todas as re-
partições públicas municipais, nos dias 15, 16 e até as 12 
h do dia 17 de fevereiro do corrente ano, em decorrência 
das celebrações de carnaval.
§ 1º. Excetuam-se das disposições deste Decreto os ser-
viços essenciais e de relevante interesse público que por 
sua própria natureza deverão permanecer de plantão, a 
critério dos responsáveis pelas respectivas unidades ad-
ministrativas.
Art. 2º Ficam suspensas as atividades presenciais relati-
vas aos cursos e demais atividades de formação ofereci-
das pelas Secretarias Municipais de Educação, Esportes, 
Cultura e Desenvolvimento Econômico até o dia 28 de 
fevereiro de 2021. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
 
Prefeitura de Taboão da Serra, 25 de janeiro de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA - Prefeito

PORTARIA Nº. 064/2021
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito  Municipal de Ta-
boão da  Serra, no  uso  das   atribuições que são conferi-
das por lei, RESOLVE:

1)  REVOGAR a Portaria n.º 1147/2020 de 05 de outubro 
de 2020.
2) DESIGNAR os profissionais abaixo relacionados 
como autoridades sanitárias que desenvolverão as ativi-
dades pertinentes às respectivas áreas de atuação a partir 
desta data:

GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – 
AUTORIDADES
ANDREIA GIOVANONI – Farmacêutica - RG nº 
35.338.733-2 SSP/SP – CRF-SP 52931 – Credencial da 
Vigilância Sanitária nº. GTVISA 069 - TS; 
CÍNTIA CAROLINA DA SILVA MAYER – Bióloga – 
RG nº 29.221.622-1 SSP/SP – CRBIO 47994/01D – Cre-
dencial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 031 – TS; 
ELAINE CANGUSSU DE SOUZA ALVES – Engenhei-
ra – RG nº 32.607.338-3 SSP/SP – Credencial da Vigilân-
cia Sanitária nº. GTVISA 071 – TS; 
ERIN MENEZES MACIEL- Enfermeira- RG nº 
45.007.431-6 SSP/SP- COREN-SP 626651- Credencial 
da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 077 – TS; 
FABIANE RANGEL DE GODOY DELFINO – Farma-
cêutica - RG nº 26.315.979-6 SSP/SP – CRF-SP 28163 – 
Credencial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 056 - TS; 
HELEN CRISTINA BLÓES DE CARVALHO – Ci-
rurgiã Dentista - RG nº 16.911.611-6 SSP/SP – CRO-SP 

temente do parcelamento de seu crédito constituído e do 
desconto ofertado.
CLÁUSULA QUARTA: O inadimplemento das parce-
las, a partir do décimo dia útil subsequente ao vencimen-
to, outorga à CREDOR o direito de pleitear o recebimen-
to de multa de 2% do valor da parcela mais correção pelo 
IPCA/IBGE tendo como base a quantidade de dias em 
atraso.

Taboão da Serra, ........ de …................ de 2021.

DEVEDOR:
______________________
Secretário de Administração
______________________
Secretário da Pasta Gestora do Contrato

CREDOR
____________________
Nome:
CNPJ:
Responsável:
RG:

TESTEMUNHAS:
____________________
Nome:
RG:
____________________
Nome:
RG:

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
DECRETA:

DECRETO N.º 005, DE 22 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre: Concessão de Pensão por Morte.

Artigo 1º - Fica concedida pensão por morte do ser-
vidor JOSE FERREIRA DE ANDRADE, Matrícula 
nº 486, sendo beneficiária a Sra. JOANA LUIZA DOS 
SANTOS ANDRADE, nos termos do artigo 122, incisos 
I e II, § 1º incisos I e II e § 2º da Lei Complementar Mu-
nicipal nº 141/2007.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Prefeitura de Taboão da Serra, 22 de janeiro de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA - Prefeito      

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ta-
boão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

DECRETO Nº 006, DE 22 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público 

Municipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora RAQUEL FERRAZ LU-
CIO DE ARRUDA, Matrícula nº 31310, aposentada por 
tempo de contribuição e idade, nos termos do artigo 95, 
incisos I, II e III da Lei Complementar Municipal nº 
141/2007. 
 Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 22 de Janeiro de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA - Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ta-
boão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

DECRETO Nº 007, DE 22 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Mu-
nicipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora SANDRA DE SOUZA 
CASTILHO, Matrícula nº 4030, aposentada por tempo 
de contribuição, nos termos do artigo 137, incisos I, II e 
III da Lei Complementar Municipal nº 141/2007. 
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 22 de Janeiro de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA - Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ta-
boão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

43871 – Credencial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 
060 - TS; 
HELOÍSA SPINOLA PAULINO – Enfermeira - RG nº 
17.494.368-4 SSP/SP – COREN-SP 49631 – Credencial 
da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 067 - TS; 
JOSÉ ALBERTO TARIFA NOGUEIRA – Secretário 
Municipal da Saúde - RG nº 10.976.351 SSP/SP – CRO-
-SP– Credencial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 
079 - TS; 
MARIANA CRISTINA DEVAI TATEISHI – Enfermei-
ra - RG nº 32.146.025-X SSP/SP- COREN-SP 260.588 
– Credencial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 065 
– TS; 
PATRÍCIA MARCHEZIN FERNANDES – Direto-
ra do Departamento de Vigilância Sanitária - RG nº 
19.755.711-9 SSP/SP – CRO-SP  53558 – Credencial da 
Vigilância Sanitária nº. GTVISA 080 - TS; 
PEDRO LUIS MOSCATO BORGES – Cirurgião Den-
tista - RG nº 15.969.819-4 SSP/SP – CRO-SP  50.809 – 
Credencial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 057 - TS; 
RENATA VIEIRA DE MELLO – Arquiteta - RG nº 
25.121.151-4 SSP/SP – CAU-SP A44828-1 – Credencial 
da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 078- TS; 
SIMONE  PAULA MODESTO DE SOUZA– Nutricio-
nista– RG nº 23.174.570-9 SSP/SP–CRN-SP 6091– Cre-
dencial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 040 - TS; 
VIVIAN COSTARD ANTONIETTO – Nutricionista 
– RG nº 33.620.937-X – CRN-SP 17224– Credencial da 
Vigilância Sanitária nº. GTVISA 029 – TS;
YURI FELIPE PASQUALIN – Médico Veterinário – 
RG nº. 35.324.604-9 SSP/SP – CRMV-SP 30912 – Cre-
dencial da Vigilância Sanitária nº. GTVISA 070 – TS.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 07 de janeiro 
de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA - Prefeito

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por inter-
médio do Departamento da Receita, tendo em vista a 
impossibilidade de notificação pessoal e via postal, com 
fulcro no artigo 226, III e 227 da Lei Complementar Mu-
nicipal 193/2009, vem notificar as empresas abaixo rela-
cionadas 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 Varpam Empreendimentos 
LTDA

CNPJ 09.191.491/0001-70

PROCESSO N° 21464/2020

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 21464.1/2020

FUNDAMENTO ISS - Lei Complementar 193/09 
– Anexo I

VALOR R$ 4.315,59

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por inter-
médio do Departamento da Receita, tendo em vista a 
impossibilidade de notificação pessoal e via postal, com 
fulcro no artigo 226, III e 227 da Lei Complementar Mu-
nicipal 193/2009, vem notificar as empresas abaixo rela-
cionadas 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 Varpam Empreendimentos 
LTDA

CNPJ 09.191.491/0001-70

PROCESSO N° 21464/2020

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 21464.2/2020

FUNDAMENTO ISS - Lei Complementar 193/09 
– Anexo I

VALOR R$ 440,24

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por inter-
médio do Departamento da Receita, tendo em vista a 
impossibilidade de notificação pessoal e via postal, com 
fulcro no artigo 226, III e 227 da Lei Complementar Mu-
nicipal 193/2009, vem notificar as empresas abaixo rela-
cionadas 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 Irani Pereira Maia (Espólio) / Marilene 
Pereira Souza

CPF 004.075.528-20
205.119.268-55

PROCESSO N° 35238/2019

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 35238/2019

FUNDAMENTO ISS - Lei Complementar 193/09 – 
Anexo I

VALOR R$ 748,84

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por inter-
médio do Departamento da Receita, tendo em vista a 
impossibilidade de notificação pessoal e via postal, com 
fulcro no artigo 226, III e 227 da Lei Complementar Mu-
nicipal 193/2009, vem notificar as empresas abaixo rela-
cionadas 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 Otavio Pereira de Melo

CPF 065.019.248-63

PROCESSO N° 43341/2019

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 43341/2019

FUNDAMENTO ISS - Lei Complementar 193/09 
– Anexo I

VALOR R$ 2.262,49

SECRETARIA DA FAZENDA
Despacho do Ordenador de Pagamentos

Acolhendo as justificativas das autoridades competen-
tes, responsáveis e ordenadores de despesas de seus 
órgãos, que demonstraram a satisfação do requisito 
de relevante razão de interesse publico, de que trata a 
parte final do artigo 5º do Estatuto das Licitações, Lei 
Federal 8.666/93 e demais alterações, para justificar o 
pagamento de cada uma das despesas a seguir indicadas, 
independentemente da ordem cronológica da respectiva 
exigibilidade:
a) Despesas regularmente empenhadas relativas a servi-
ços de caráter contínuo, imprescindíveis para o regular 
funcionamento das atividades administrativas do Mu-
nicípio, cuja inadimplência acarretaria a interrupção no 
fornecimento de serviços de natureza essencial.

Empresa Documento Fiscal Valor R$

REDE SOL FUEL DIS-
TRIBUIDORA S/A

NFs – 
195058/195667/195666

5.1050,00

CAVO SERVIÇOS E 
SANEAMENTO S/A

NFs – 
2400/2401/2402/2403

1.779.999,27

JORNAL DIARIO DO 
LITORAL

NFs – 
4160/4161/4089/4281

48.880,00
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