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JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
promulga o seguinte:

LEI Nº 2370/2021
DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO CON-
SELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTEN-
ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, EM ATENÇÃO À LEI 
FEDERAL 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
Art. 1º Fica reestruturado o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-
-FUNDEB – no âmbito do Município de Taboão da 
Serra, conforme determinação contida na Lei Federal 
14.113/2020.
 
Art. 2º O CACS-FUNDEB será constituído por 13 (tre-
ze) membros titulares, e respectivos suplentes, todos 
maiores e capazes, conforme a seguinte representação:

I -  2 (dois) representantes indicados pelo Poder Executi-
vo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria 
Municipal de Educação Ciência e Tecnologia;

II -   1 (um) representante dos professores da educação 
básica pública, indicado pela entidade sindical represen-
tante da categoria, e na falta desta, por seus pares;

III -  1 (um) representante dos diretores das escolas bási-
cas públicas, indicado por seus pares em processo eletivo 
organizado pelos mesmos para essa finalidade;

IV -  1 (um) representante dos servidores técnico-admi-
nistrativos das escolas básicas públicas, indicado pela 
entidade sindical representante da categoria, e na falta 
desta, por seus pares;

V -   2 (dois) representantes dos pais de alunos da educa-
ção básica pública, indicados por seus pares em processo 
eletivo organizado pelos mesmos para essa finalidade; 

VI -  2 (dois) representantes dos estudantes da educa-
ção básica pública, sendo um indicado por seus pares 
em processo eletivo organizado pelos mesmos para essa 
finalidade, e o outro, indicado por entidade de estudantes 
secundaristas, sendo que, não existindo referida entida-
de no âmbito municipal, ambos os representantes serão 
indicados por seus pares.

VII - 1 (um) representante do Conselho Municipal de 
Educação (CME), indicado por seus pares;

VIII -  1 (um) representante do Conselho Tutelar do Mu-
nicípio, constituído nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, indicado por seus pares;

IX -   2 (dois) representantes de organizações da socie-
dade civil, eleitos em processo dotado de ampla publi-
cidade, e observados ainda os requisitos previstos nos 
parágrafos 3º e 4º deste artigo.

§ 1º O membro suplente será indicado ou eleito conforme 
descrito nos incisos do caput, e deverá substituir o res-
pectivo membro titular do CACS-FUNDEB nos casos de 
afastamentos temporários ou eventuais do titular.

§ 2º Todos os conselheiros, titulares e suplentes, deverão 
guardar vínculo formal com os segmentos que represen-

tam, devendo esta condição constituir pré-requisito à 
participação nesse processo de indicação.

§ 3º Para os fins dessa Lei, as organizações da sociedade 
civil a que se refere o inciso IX do caput desse artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lu-
crativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014;
II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do 
respectivo conselho;
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 
(um) ano contado da data de publicação do edital;
IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou 
ao controle social dos gastos públicos;

§ 4º Os conselheiros referidos no inciso IX do caput 
desse artigo, não poderão estar vinculados a entidades 
que figurem como beneficiárias dos recursos fiscalizados 
pelo CACS-FUNDEB ou como contratadas da Adminis-
tração da localidade a título oneroso.

Art. 3º Os conselhos atuarão com autonomia, sem vincu-
lação ou subordinação institucional ao Poder Executivo 
local e serão renovados periodicamente ao final de cada 
mandato dos seus membros.

Parágrafo único: Ante a autonomia e desvinculação do 
CACS-FUNDEB em relação ao Poder Executivo e à Se-
cretaria Municipal de Educação Ciência e Tecnologia, as 
comunicações deste para com a Prefeitura Municipal e 
os órgãos e secretarias municipais deverá ser realizada 
via ofícios sequencialmente numerados a cada ano.

Art. 4º O mandato dos membros titulares e suplentes do 
CACS-FUNDEB será de 4 (quatro) anos, vedada a re-
condução do Conselheiro para o mandato imediatamente 
subsequente.

§1º O mandato dos Conselheiros terá início sempre no 
dia 1º de janeiro do terceiro ano do mandato do chefe do 
Poder Executivo Municipal.

§2º O mandato dos Conselheiros findará sempre no dia 
31 de dezembro do segundo ano do mandato do chefe do 
Poder Executivo Municipal.

Art. 5º O Presidente e o Vice-Presidente do CACS-FUN-
DEB serão eleitos entre os seus membros titulares, e ocu-
parão essa posição pelo prazo de 2 (dois) anos, vedada a 
recondução para o biênio subsequente.

§ 1º Compete ao Presidente do CACS-FUNDEB, e na 
sua ausência ao Vice-Presidente, conduzir as ativida-
des do Conselho, bem como, exercer a representação do 
mesmo perante os órgãos da administração pública.

§ 2º Estão impedidos de ocupar a Presidência e Vice-
-Presidência do CACS-FUNDEB os conselheiros desig-
nados nos termos do inciso I do caput do artigo 2º desta 
Lei.

Art. 6º Estão impedidos de integrar o CACS-FUNDEB 
como membro titular ou suplente:

I - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até tercei-
ro grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais;

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de 
assessoria ou consultoria que preste serviços relaciona-
dos à administração ou controle interno dos recursos do 
FUNDEB, bem como, respectivos cônjuges e parentes 
consanguíneos ou afins, até terceiro grau;

III - pais ou responsáveis de estudantes da educação bá-
sica pública, e representantes de organizações da socie-

dade civil que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomea-
ção e exoneração no âmbito do Poder Executivo Munici-
pal, inclusive o Prefeito e Vice Prefeito; ou
b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder 
Executivo Municipal em que atuam o CACS-FUNDEB.

IV - estudantes que não sejam emancipados;

Parágrafo único: Na hipótese do inciso IV deste artigo, 
inexistindo estudantes emancipados e entidade de estu-
dantes secundaristas no município, o representante estu-
dantil não emancipado poderá acompanhar as reuniões 
do CACS-FUNDEB com direito a voz, somente.

Art. 7º O Presidente do CACS-FUNDEB deverá provi-
denciar a imediata substituição do conselheiro, titular ou 
suplente:

I - que por qualquer motivo venha a deixar de guardar 
vínculo formal com o segmento que o indicou como re-
presentante;

II - que, injustificadamente, deixar de atender as convo-
cações para reuniões, conforme estabelecido no Regi-
mento Interno do CACS-FUNDEB;

III - que, injustificadamente, deixar de cumprir suas 
obrigações enquanto conselheiro, conforme estabeleci-
do no Regimento Interno do CACS-FUNDEB;

IV - que, por qualquer motivo, venha a se afastar em ca-
ráter definitivo;

V - na superveniência de quaisquer das hipóteses de 
impedimento previstas nos incisos I, II ou III do artigo 
antecedente.

Art. 8º O CACS-FUNDEB deverá adotar as providên-
cias necessárias para que a indicação dos conselheiros 
titulares e suplentes mencionados no caput do artigo 2º 
desta Lei, para o mandato seguinte, sejam informados 
ao Conselho pelas respectivas representações, preferen-
cialmente, até o 1º dia útil do mês de novembro do ano 
em que se encerrar o mandato do CACS-FUNDEB então 
vigente.

Parágrafo único: O prazo fatal para que sejam indicados 
ao CACS-FUNDEB os representantes para o próximo 
quadriênio é de 20 dias úteis antes do encerramento do 
mandato do Conselho vigente.

Art. 9º Compete ao CACS-FUNDEB:
 
I - exercer o acompanhamento, fiscalização e controle 
social acerca da distribuição, transferência e aplicação 
dos recursos do FUNDEB, tratados no artigo 212 da 
Constituição Federal e na Lei Federal 14.113/2020.
 
II - supervisionar a realização do Censo Escolar e a 
elaboração da Proposta Orçamentária Anual do Poder 
Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o 
regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos 
dados estatísticos e financeiros que alicerçam a opera-
cionalização do Fundo;
 
III - solicitar e examinar os registros contábeis e de-
monstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos 
aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;
 
IV - emitir parecer sobre as prestações de contas dos 
recursos do Fundo, encaminhando-o ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal até 30 (trinta) dias antes do venci-
mento do prazo para apresentação da respectiva presta-
ção ao Tribunal de Contas competente;
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V - acompanhar a aplicação dos recursos federais trans-
feridos à conta do Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar - PNATE e do Programa de Apoio 
aos Sistemas do Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos, e, ainda, receber e analisar as presta-
ções de contas referentes a esses programas, formulando 
pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recur-
sos, e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação - FNDE.
  
VI - dar cumprimento às obrigações que lhes são atribu-
ídas pela presente Lei, e demais legislações aplicáveis;

VII - exercer outras atribuições que legislação específica 
eventualmente estabeleça, especialmente aquelas de ca-
ráter fiscalizador, consultivo, deliberativo e propositivo.

Art. 10 O CACS-FUNDEB, sempre que entender con-
veniente, poderá:

I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de 
controle interno e externo manifestação formal acerca 
dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais 
do Fundo, dando ampla transparência ao documento em 
sítio da internet;

II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, 
o(a) Secretário(a) de Educação competente ou servidor 
equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo 
de recursos e da execução das despesas do Fundo, deven-
do a autoridade convocada apresentar-se em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias;

III - requisitar ao Chefe do Poder Executivo, cópia de 
documentos, as quais serão fornecidas no prazo de até 
20 (vinte) dias úteis, referentes a:
a)  licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras 
e de serviços custeados com recursos do Fundo;
b)  folhas de pagamento dos profissionais da educação, 
indicando o respectivo nível e modalidade a que estejam 
vinculados;
c)  convênios com as instituições a que se refere o art. 
7º desta Lei;
d)  outras informações necessárias ao desempenho das 
funções do CACS-FUNDEB;

IV - realizar visitas para verificar e fiscalizar, in loco, 
entre outras, questões pertinentes:
a) ao desenvolvimento regular de obras e serviços efetu-
ados nas instituições escolares com recursos do Fundo;
b)  a adequação do serviço de transporte escolar;
c)  a utilização em benefício do sistema de ensino de bens 
adquiridos com recursos do Fundo para esse fim.
 
Art. 11 O CACS-FUNDEB reunir-se-á:

I - no mínimo, trimestralmente;

II - a qualquer tempo, por convocação de seu Presidente;

III - a qualquer tempo, por solicitação escrita de pelo me-
nos 1/3 (um terço) dos seus membros efetivos.
 
Parágrafo Único: As deliberações serão tomadas, haven-
do quórum, pela maioria simples dos membros presen-
tes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, nos casos 
em que o julgamento depender de desempate.

Art. 12 A atuação dos membros do CACS-FUNDEB:
 
I - não será remunerado;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar 
sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 
exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as 
pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informa-
ções; e

IV - veda, quando os conselheiros forem representan-
tes de professores e diretores ou servidores do quadro 
técnico-administrativo das escolas públicas municipais, 
no curso do mandato:
a) demissão sem justa causa de cargo ou emprego ou 
transferência involuntária do estabelecimento de ensino 
em que atuem;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função 
das atividades do CACS-FUNDEB;
c) afastamento involuntário e injustificado da condição 
de conselheiro antes do término do mandato para o qual 
tenha sido designado.

V - quando os conselheiros forem representantes de es-

tudantes em atividades do CACS-FUNDEB, no curso do 
mandato, fica vedada a atribuição de falta injustificada 
nas atividades escolares.

Art. 13 O CACS-FUNDEB não contará com estrutura 
administrativa própria, cabendo à Secretaria Municipal 
de Educação Ciência e Tecnologia sediá-lo, garantir-lhe 
infraestrutura e condições materiais adequadas à execu-
ção plena de suas competências.

Parágrafo Único: A Prefeitura Municipal cederá um 
servidor do quadro de carreira para atuar como Secre-
tário Executivo do CACS-FUNDEB durante as reuniões 
realizadas nas dependências da Secretaria de Educação 
Ciência e Tecnologia do Município.

Art. 14 O Município disponibilizará em sítio na internet 
informações atualizadas sobre a composição e o funcio-
namento do CACS-FUNDEB, incluídos:

I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos 
que representam;

II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto 
com o CACS-FUNDEB;

III - atas das reuniões que forem repassadas pelo CACS-
-FUNDEB ao Poder Executivo Municipal para publica-
ção em sítio na internet;

IV - relatórios e pareceres repassados pelo CACS-FUN-
DEB ao Poder Executivo Municipal para publicação em 
sítio na internet;

V - outros documentos produzidos pelo CACS-FUN-
DEB e enviados ao Poder Executivo Municipal para pu-
blicação em sítio na internet.

Art. 15 A Secretaria Municipal de Educação Ciência 
e Tecnologia fornecerá ao Ministério da Educação os 
dados cadastrais relativos à criação e composição do 
CACS-FUNDEB.

Art. 16 No prazo de 30 (trinta) dias úteis após a publica-
ção desta Lei, o CACS-FUNDEB, deverá enviar à Secre-
taria Municipal de Educação Ciência e Tecnologia, uma 
via devidamente assinada, do Regimento Interno que 
viabilize o seu funcionamento.

Art. 17 O mandato vigente dos Conselheiros do CACS-
-FUNDEB fica prorrogado até o dia 31 de dezembro do 
ano de 2022, em observância ao disposto no artigo 42, 
§ 2º da Lei Federal 14.113/2020, ficando expressamente 
vedada a recondução de quaisquer dos atuais membros 
titulares e suplentes.

Parágrafo Único: Os mandatos subsequentes do CACS-
-FUNDEB observarão integralmente o disposto nesta 
Lei Municipal.

Art. 18 Ficam expressamente revogadas a Lei Munici-
pal 1719/2007 e alterações incluídas pela Lei Municipal 
2211/2014.

Art. 19 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 30 de março de 2021, nos ter-
mos do artigo 42, § 2º da Lei Federal 14.113/2020.
 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 04 de maio 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 055, DE 20 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Mu-
nicipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora LICIA TONI, Matrícula nº 
34884, aposentada por idade, nos termos 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, 20 de abril 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 056, DE 20 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Mu-
nicipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora ROSELY BRAUNILDES 
DOS SANTOS, Matrícula nº 31307, aposentada por tem-
po de contribuição e idade, nos termos do artigo 6º, inci-
sos I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003. 
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 20 de Abril 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 057, DE 20 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Mu-
nicipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora SANDRA REGINA JE-
RONYMO HIDANI, Matrícula nº 40039, aposentada 
por idade, nos termos 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, 20 de abril 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 058, DE 20 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Mu-
nicipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora SIRLAINE SILVA, Matrí-
cula nº 30352, 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, 20 de Abril 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 059, DE 20 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Mu-
nicipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora ELISA GALEANO DIAS, 
Matrícula nº 30518, aposentada por tempo de contribui-
ção e idade, nos termos do artigo 6º,incisos I, II, III e IV 
da Emenda Constitucional nº 41/2003. 
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 20 de Abril 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 060, DE 20 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Mu-
nicipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora EDNALVA DOS SANTOS 
SARTÃO, Matrícula nº 43354, 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, 20 de Abril 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 061, DE 20 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Mu-
nicipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora CONCEIÇÃO ADRIANA 
DE SOUZA CHRISOSTOMO DA SILVA, Matrícula nº 

30736, aposentada por idade, nos termos 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, 20 de Abril 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 062, DE 20 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Mu-
nicipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora IARA FERNANDA FAL-
CONI PAULA, Matrícula nº 33169, aposentada por 
tempo de contribuição e idade, nos termos do artigo 95, 
incisos I, II e Parágrafo Único 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, 20 de Abril de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVAPrefeito

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

DECRETO Nº 063, DE 20 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Mu-
nicipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora MARIA DAS GRAÇAS 
LOPES DE OLIVEIRA, Matrícula nº 30807, 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, 20 de Abril 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 064, DE 20 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Mu-
nicipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora IZABEL REGINA GON-
ÇALVES CARDOSO, Matrícula nº 30978, 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, 20 de Abril 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 N.º 065, DE 20 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre: Concessão de Pensão por Morte.

Artigo 1º - Fica concedida pensão, por morte da servi-
dora TÂNIA REGINA SANTOS ANDRADE, Matrí-
cula nº 48638, sendo beneficiário o senhor HAROLDO 
PEREIRA GARCIA, nos termos do artigo 122, incisos I 
e II, § 1º incisos I e II e § 2º da Lei Complementar Muni-
cipal nº 141/2007.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Prefeitura de Taboão da Serra, 20 de abril de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA- Prefeito      

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito do Município de 
Taboão da Serra, Estado de São Paulo, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, DECRETA:

DECRETO Nº 66 DE 20 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplemen-
tar, autorizada pela Lei nº 2362, de 11 de fevereiro de 
2021.

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente, em favor 
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do Órgão 11.02.00 Atendimento Emergencial em Pronto Socorro nos termos da autorização na Lei nº 2362 de 11 de 
fevereiro de 2021, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.148.928,00 (Um milhão, cento e quarenta e oito 
mil, novecentos e vinte e oito reais), para atender à programação constante do Anexo Único deste Decreto.

Artigo 2º - O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior é proveniente de Excesso de Arrecadação R$ 
1.005.312,00 (Um milhão, cinco mil, trezentos e doze reais) e Superávit Financeiro R$ 143.616,00 (Cento e quarenta e 
seis mil e seiscentos e dezesseis reais), nos termos do inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 20 de Abril de 2021.
JOSÉ APRIGIO DA SILVA- Prefeito

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM  |
|                                             Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                  |
|                                                     CREDITO SUPLEMENTAR                                                          |
|                                            02  DECRETO     00066 / 2021  -  20/04/2021                                           |
|                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  |
|                                                                                                                    Pagina     1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   |
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.02.00| 3.3.90.00.00| 10 302 1011 - 2012| 95  | 04032 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO        |          143.616,00 |
| 11.02.00| 3.3.90.00.00| 10 302 1011 - 2012| 05  | 04033 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO        |          574.464,00 |
| 11.02.00| 3.3.90.00.00| 10 302 1011 - 2012| 02  | 04034 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO        |          430.848,00 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                      TOTAL  |        1.148.928,00 |
                                                                                                              ---------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                               R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXCESSO DE ARRECADACAO|       ANULACAO    |SUPERAVIT FINACEIRO| OPERACAO DE CREDITO |SUPERAVIT ORCAMENTARIO|         TOTAL       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         1.005.312,00  |              0,00 |        143.616,00 |                0,00 |               0,00   |        1.148.928,00 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                      TOTAL  |                0,00 |

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito do Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, DECRETA:

DECRETO Nº 68 DE 29 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei nº 2364, de 11 de fevereiro de 2021.

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente, em favor de diversos órgãos, nos termos da autorização contida na Lei 
nº 2364 de 11 de fevereiro de 2021, art.6º inciso III, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.572.873,17 
(Um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e dezessete 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 das dota-
ções orçamentárias, 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 Abril de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA- Prefeito

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM  |
|                                             Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                  |
|                                                     CREDITO SUPLEMENTAR                                                          |
|                                            02  DECRETO     00068 / 2021  -  29/04/2021                                           |
|                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  |
|                                                                                                                    Pagina     1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   |
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.04.00| 3.1.91.00.00| 04 122 7030 - 2612| 01  | 00125 | LICITACOES E CONTRATOS                           |            2.046,03 |
| 12.02.00| 3.1.90.00.00| 12 361 2012 - 2554| 01  | 00619 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |        1.447.058,72 |
| 12.02.00| 3.1.90.00.00| 12 361 2012 - 2554| 01  | 00622 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |            3.301,30 |
| 12.02.00| 3.1.90.00.00| 12 361 2012 - 2554| 01  | 00624 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |            2.344,24 |
| 12.02.00| 3.1.90.00.00| 12 361 2012 - 2554| 01  | 01085 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |            7.334,80 |
| 04.02.00| 3.1.91.00.00| 04 122 7030 - 2237| 01  | 02414 | INFORMACAO E COMUNICACAO                         |              315,85 |
| 12.02.00| 3.3.90.00.00| 12 122 2012 - 2473| 01  | 02615 | REORIENTACAO CURRICULAR                          |          110.472,23 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                      TOTAL  |        1.572.873,17 |
                                                                                                              ---------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                               R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXCESSO DE ARRECADACAO|       ANULACAO    |SUPERAVIT FINACEIRO| OPERACAO DE CREDITO |SUPERAVIT ORCAMENTARIO|         TOTAL       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 0,00  |      1.572.873,17 |              0,00 |                0,00 |               0,00   |        1.572.873,17 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   |
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              A N U L A C A O   D E   D O T A C O E S                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.01.00| 3.1.90.00.00| 04 122 7030 - 2537| 01  | 00100 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |            2.361,88 |
| 12.02.00| 3.1.90.00.00| 12 365 2012 - 2557| 01  | 03228 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL                 |        1.460.039,06 |
| 12.02.00| 3.3.90.00.00| 12 365 2012 - 2557| 01  | 03234 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL                 |          110.472,23 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                      TOTAL  |        1.572.873,17 |
                                                                                                              ---------------------

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito do Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, DECRETA:

DECRETO Nº 69 DE 29 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei nº 2364, de 11 de fevereiro de 2021.

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente, em favor de diversos órgãos, nos termos da autorização contida na Lei nº 

2364 de 11 de fevereiro de 2021, art.6º inciso III, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.068,00 (Um mil 
e sessenta e oito reais), 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 das dota-
ções orçamentárias, 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 Abril de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA- Prefeito

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM  |
|                                             Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                  |
|                                                     CREDITO SUPLEMENTAR                                                          |
|                                            02  DECRETO     00069 / 2021  -  29/04/2021                                           |
|                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                  |
|                                                                                                                    Pagina     1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   |
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.01.00| 3.3.90.00.00| 04 122 7012 - 2538| 01  | 00718 | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO               |            1.000,00 |
| 20.01.00| 3.3.90.00.00| 04 122 7036 - 2331| 01  | 01251 | MANUTENCAO SE SERVICOS DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO |               68,00 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                      TOTAL  |            1.068,00 |
                                                                                                              ---------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                               R E C U R S O S   U T I L I Z A D O S                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXCESSO DE ARRECADACAO|       ANULACAO    |SUPERAVIT FINACEIRO| OPERACAO DE CREDITO |SUPERAVIT ORCAMENTARIO|         TOTAL       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 0,00  |          1.068,00 |              0,00 |                0,00 |               0,00   |            1.068,00 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   |
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              A N U L A C A O   D E   D O T A C O E S                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.01.00| 3.3.90.00.00| 04 122 7012 - 2537| 01  | 00715 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |            1.068,00 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                      TOTAL  |            1.068,00 |
                                                                                                              ---------------------

CONSIDERANDO a vigência do DECRETO Nº 68, DE 21 DE MARÇO DE 2020, que reconheceu o ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA no Município de Taboão da Serra e dispôs sobre outras providências para enfrentamento 
da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, § 2º, da LEI COMPLEMENTAR Nº 367/2020, que concedeu aos proprietários 
de veículos licenciados no Município para o serviço de Táxi e respectivos Prepostos, bem como aos prestadores de 
serviço de Transporte Escolar, pessoas físicas ou jurídicas, remissão e isenção de tributos incidentes sobre tais ativida-
des, vencidos ou a vencer e cujo fato gerador tenha ocorrido no período de vigência do Estado de Calamidade Pública;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 1 º, do DECRETO Nº 49, DE 07 DE ABRIL DE 2021.

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito do Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, DECRETA:

DECRETO Nº 70 DE 03 DE MAIO DE 2021
Dispõe sobre: “Autoriza a Secretaria Municipal da Fazenda a prorrogar de ofício os benefícios fiscais concedidos 
pela Lei Complementar nº 367/2020 aos proprietários de veículos licenciados para o serviço de Táxi e de Transporte 
Escolar”.

Art. 1º. Fica autorizada a Secretaria Municipal da Fazenda a prorrogar de ofício os benefícios fiscais concedidos pela 
Lei Complementar nº 367, de 12 de Agosto de 2020, com base na vigência do Decreto nº 68, de 21 de março de 2020.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 03 de Maio de 2021.
JOSÉ APRIGIO DA SILVA- Prefeito

CONSIDERANDO o teor do Decreto Federal n° 10.540, de 5 de novembro de 2020, que “Dispõe sobre o padrão 
mínimo de qualidade do Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle” 
(SIAFIC);

CONSIDERANDO que o Decreto Federal n° 10.540/2020 estabelece a obrigatoriedade da utilização, pelos entes fede-
rativos, do sistema Único informatizado, com base de dados compartilhado entre seus usuários, e 

CONSIDERANDO que os entes Federativos devem divulgar seu Plano de Ação para atendimento ao referido Decreto 
até o dia 05/05/2021, DECRETA: 

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito do Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, DECRETA:

DECRETO Nº 73 DE 03 DE MAIO DE 2021
Estabelece o Plano de Ação para adequação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração 
Financeira e Controle - SIAFIC, e criação de grupo de trabalho para implantação do sistema, nos termos do Decreto 
Federal n° 10.540/2020. 

Art. 1°. Fica estabelecido o Plano de Ação constante do Anexo Único, que é parte integrante do presente decreto, com 
a finalidade de adequar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle 
—SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal n° 10.540, de 5 de novembro de 2020. 
Parágrafo único. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder 
Executivo, a ser integrada e compartilhada pelo Poder Legislativo e pela Autarquia Previdenciária – TABOÃOPREV, 
resguardada a autonomia de cada ente e órgão. 
Art. 2º. Fica criado o Grupo de Trabalho para acompanhamento e implantação do SIAFIC, com 2 (dois) representantes 
a serem indicados pelo Poder Executivo, 1 (um) pelo Poder Legislativo e 1 (um) Autarquia Previdenciária – TABOÃO-
PREV, ficando a responsabilidade pela Coordenação dos trabalhos a Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ. 
§1º. O Grupo de Trabalho será nomeado por Portaria do Chefe do Poder Executivo, após a indicação dos integrantes 
indicados pelo Poder Legislativo e pela Autarquia Previdenciária – TABOÃOPREV, em até 30 (trinta) dias contados da 
publicação do presente Decreto, ficando responsável pela implantação do sistema SIAFIC nos entes e órgão constantes 
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IV – comprovante de residência;
 V – carteira de identidade e CPF do beneficiado;
VI – documentação que comprove vínculo e cuidado, 
tais como termo de guarda.
VII – Certidão de óbito da mãe.

O benefício eventual na forma de auxílio por morte cons-
titui-se em uma prestação temporária, não contributiva 
da política de Assistência Social em prestação de serviço 
e/ou em pecúnia, para reduzir a vulnerabilidade provo-
cada por morte do membro da família, visa não somente 
garantir funeral digno como também o enfrentamento 
de vulnerabilidades que surgem ou se intensificam após 
a morte de algum membro da família, principalmente 
quando o falecido era o provedor.
A família de munícipe de Taboão da Serra terá, em caso 
de morte, isenção de despesas com urna, serviços fune-
rários, translado do corpo e velório, conforme critérios 
estabelecidos pela Secretaria de Manutenção, que solici-
tará à Secretaria de Assistência Social a verificação da 
situação socioeconômica e CadÚnico.
O requerimento do benefício por morte pode ser realiza-
do por um integrante da família, pessoa autorizada me-
diante procuração, representante de instituição pública 
ou privada, ou outro órgão municipal que acompanhou, 
acolheu ou atendeu a pessoa antes de seu falecimento.
O valor do benefício por morte será de até1/4 do salário-
-mínimo por até 2 meses ou concedido em única vez a 
depender da avaliação técnica.
 
São documentos essenciais para acesso ao benefício por 
morte: 
  I – atestado de óbito;
 II – comprovante de residência;
III – carteira de identidade e CPF do beneficiado.
O benefício eventual concedido em virtude de vulnera-
bilidade temporária será destinado à família ou ao in-
divíduo e visa minimizar situações de riscos, perdas e 
danos, decorrentes de contingências sociais pela falta de 
acesso a:
 I – alimentação;
II – documentação civil básica;
III – domicílio provisório;
IV – mobilidade;
V – outras provisões que derivam de riscos, perdas e da-
nos, provenientes:
a) da perda circunstancial ocasionada pela ruptura de 
vínculos familiares e comunitários;
b) do processo de reintegração familiar e comunitária de 
crianças, adolescentes e famílias que se encontram em 
cumprimento de medida protetiva; 
c) pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças, 
adolescentes e pessoas que estejam em situação de vio-
lência, e/ou em situação de rua;
d) da ocorrência de violência física ou psicológica no 
âmbito familiar ou ofensa à integridade física do indi-
víduo;
e) da necessidade de acessar oportunidades de inclusão 
ao mundo do trabalho;
f) da necessidade de mobilidade interurbana para garan-
tia de visitas a familiares em cumprimento de medidas 
protetivas e/ou socioeducativas, desde que não seja pro-
vido pelo serviço de origem;
 g) de outras situações de vulnerabilidades sociais tem-
porárias que comprometam a sobrevivência familiar.
As provisões nas situações de vulnerabilidade temporá-
ria serão concedidas da seguinte forma:
I - Bens materiais:
a) Alimentação em espécie (cesta básica) e na indispo-
nibilidade do produto, em pecúnia no valor de 1/10 do 
salário-mínimo.
 b) Foto para documentação civil básica;
c)  Gás com 1/10 do salário mínimo quando o usuário 
tiver botijão e até 2/10 salário-mínimo se não tiver;
d) Quaisquer outros bens materiais que estejam em 
consonância com as seguranças socioassistenciais da 
política de Assistência Social, que sejam identificados 
como necessidades eventuais das famílias no ato do 
atendimento/acompanhamento realizado por assistentes 
sociais e psicólogos (a) das equipes de referência.
Parágrafo único: O auxílio em pecúnia fica limitado em 
até ¼ do salário mínimo.

II - Avaliada a necessidade pelos assistentes sociais e 
psicólogos(as) das equipes de referência, poderá ser pro-
vido auxílio para mobilidade nas seguintes situações: 
a) retorno de indivíduo ou família à cidade natal, por 
exemplo, para afastamento de situação de violação de 
direitos;
b) atender situações de migração, conforme interesse dos 
próprios migrantes;
c) entrevistas de emprego, ou outra oportunidade de 
acesso ao mundo do trabalho;
d) acesso à documentação civil básica
e) visita familiar a membro que esteja preso, entre ou-

da situação de insegurança social. A oferta será feita me-
diante os seguintes critérios:
I - Residência fixa ou temporária no município;
II - Vivenciar situações de insegurança social de caráter 
temporário, e, ou;
III - Riscos, perdas ou danos circunstanciais; 
IV – Estar inscrito no Cadastro Único;
V – Ter, no mínimo, 18 anos de idade.

O benefício eventual só será concedido por meio da ava-
liação técnica das situações de riscos, perdas e danos 
circunstanciais vivenciadas por indivíduos e famílias, 
sendo vedada a utilização do fator corte de renda. Nos 
casos emergenciais em que não for possível a avaliação 
técnica, o benefício deverá ser concedido:
I - nas situações de desastre, calamidade pública e emer-
gência, após o cadastramento de indivíduos e famílias;
II - em situações de grave padecimento, ou dano emer-
gente, após breve justificativa, o técnico de nível su-
perior realizará o referenciamento ao equipamento 
socioassistencial e encaminhamento para o registro no 
Cadastro Único.
O benefício eventual deverá ser concedido em até 03 
dias, contados da data de seu requerimento.
O benefício eventual, será pago preferencialmente à mu-
lher responsável pela unidade familiar, quando cabível.

O recebimento do benefício eventual cessará quando:
 I – forem superadas as situações de vulnerabilidade e, 
ou riscos que resultaram na demanda de provisões ma-
teriais;
II – for identificada irregularidade na concessão ou nas 
informações que lhe deram origem;
III – finalizar o prazo de concessão definido no ato da 
avaliação técnica.

 A concessão do benefício eventual poderá ser prorroga-
da mediante avaliação técnica das necessidades de indi-
víduos e famílias nas ações de atendimentos e/ou acom-
panhamento familiar, realizadas pelos profissionais de 
nível superior das equipes de referência dos serviços 
socioassistenciais.

Das Modalidades de Benefícios Eventuais e dos Tipos 
de Provisões
Os benefícios eventuais serão ofertados nas seguintes 
modalidades:
I - Nascimento;
II - Morte;
III - Vulnerabilidade temporária; e
IV - Situações de desastre, calamidade pública e emer-
gência.

O benefício eventual em virtude de nascimento tam-
bém denominado auxílio natalidade constitui-se em 
uma prestação temporária, não contributiva da política 
de Assistência Social, a ser ofertado na forma de bens 
de consumo e, ou pecúnia, para reduzir vulnerabilidade 
provocada por nascimento de membro da família.
O benefício atenderá preferencialmente:
I - Necessidades dos familiares, da criança ou das crian-
ças que vão nascer e de crianças recém-nascidas;
II - Apoio à mãe e, ou à família nos casos em que crian-
ças morrem logo após o nascimento;
III - Apoio à família quando a mãe e, ou a(s) criança(s) 
morre(m) em decorrência de circunstâncias ligadas à 
gestação ou ao nascimento.
O benefício eventual em virtude de nascimento deverá 
ser concedido à genitora e, ou à família do nascituro, 
caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício 
ou tenha falecido. O beneficio eventual não deverá so-
brepor aos benefícios da Politica de Saúde.
O requerimento deverá ser feito até 90 dias, contados da 
data do nascimento.
 O Benefício Eventual por situação de nascimento será 
concedido à família em número igual ao de nascimentos 
ocorridos.
 As provisões nas situações de nascimento serão conce-
didas da seguinte forma:
I - Bens materiais que consiste em enxoval, incluindo 
itens de vestuário, utensílios para alimentação e de hi-
giene.
II - Em pecúnia, cujo valor de referência do auxílio será 
de ¼ do salário mínimo vigente, repassado em parcelas 
mensais por um período de dois meses.
O prazo de concessão poderá ser prorrogado conforme 
avaliação técnica e enquanto houver demanda.
São documentos essenciais para acesso às provisões por 
nascimento: 
 I – Caderneta da gestante comprovando o tempo gesta-
cional, se o benefício for solicitado antes do nascimento;
II – certidão de nascimento se o benefício for requerido 
após o nascimento;
III – no caso de natimorto, deverá apresentar certidão 
de óbito;

bro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;

CONSIDERANDO a Resolução nº 109/2009 que dispõe 
sobre a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassisten-
ciais;

CONSIDERANDO as Orientações Técnicas sobre Be-
nefícios Eventuais no SUAS, publicadas em formato di-
gital pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, 
em dezembro de 2018;

RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovar a tipificação dos Benefícios Eventuais 
do  município de Taboão da Serra -SP,  na forma do  ane-
xo único da presente Resolução.

Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Taboão da Serra, 26 de abril de 2021.
Verônica Maria de Souza- Presidente do Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social

ANEXO ÚNICO
RESOLUÇÃO Nº 02, DE 26 DE ABRIL DE 2021.
TIPIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
Os assistentes sociais e psicólogos(as) de referência dos 
serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e 
Especial de Média e Alta complexidade são responsáveis 
pela concessão dos benefícios eventuais.
As situações de vulnerabilidade e risco social que ense-
jam a concessão de benefícios eventuais são aquelas que 
estejam em consonância com as seguranças afiançadas 
pelo SUAS, conforme a Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social - NOB SUAS 2012: 
I – Acolhida; 
II – Renda;
III – Convívio ou vivência familiar, comunitária e social; 
IV – Desenvolvimento de autonomia; 
V – Apoio e auxílio. 

A concessão dos benefícios eventuais visa restaurar as 
seguranças sociais de acolhida, convívio e sobrevivência 
aos indivíduos e às famílias com impossibilidade tempo-
rária de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de 
situações de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas 
por contingências que causam danos, perdas e riscos, 
desprotegendo e fragilizando a manutenção e o convívio 
entre os indivíduos.

O Cadastro Único - CADÚnico poderá, quando houver, 
ser utilizado para fins de elegibilidade da prestação dos 
benefícios eventuais, respeitada a supremacia do aten-
dimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica, conforme avaliação técnica. 
Serão atendidos prioritariamente indivíduos e famílias 
com renda per capita de ¼ de salário-mínimo. 

Serão considerados Benefícios Eventuais: 
a) Documentação Civil, para obtenção da segunda via de 
documento que exigem o pagamento de taxa de emissão, 
depois de verificada a inexistência de gratuidade para 
este fim; 
b) Fotografia, para emissão de documentação civil; 
c) Auxílio Alimentação, para complementar a alimen-
tação fornecida para a criança, idoso, gestante, nutriz e 
pessoa com deficiência, compreendendo os itens da cesta 
básica;
d) Auxílio Gás, com um décimo do salário mínimo quan-
do o usuário possuir cota de armazenamento (vasilhame) 
e até dois décimos se não possuir; 
e) Auxílio Locomoção I, passagens intermunicipais e 
interestaduais para pessoas em situação de rua que pre-
tendem regressar à sua cidade de origem ou cidade com 
familiares. Incluem-se, após justificativa técnica funda-
mentada, as famílias ou pessoas residentes no município 
que desejam retornar à sua cidade de origem ou cidade 
com referências familiares ou com vistas atender outras 
situações imprescindíveis à superação das adversidades 
enfrentadas; 
f) Auxílio Locomoção II, passagens municipais para 
atender situações emergenciais e pontuais necessárias à 
superação da adversidade enfrentada momentaneamen-
te; 
g) Auxílio Materiais de Limpeza, para atender situações 
de desastre, calamidade pública e emergência; 
h) Auxílio Material de Construção, para a realização de 
pequenos reparos em residências atingidas por situações 
de desastre, calamidade pública e emergência.
 A concessão do benefício eventual ocorrerá mediante 
solicitação do requerente e será garantida após a escuta 
e identificação da situação de insegurança social, riscos, 
perdas e danos circunstanciais que demandem provisão 
imediata tendo em vista a possibilidade de agravamento 

do caput deste artigo. 
§2º. O Grupo de Trabalho poderá requisitar outros ser-
vidores públicos municipais para auxiliarem nas etapas 
do Plano de Ação. 
§3º. A SEFAZ poderá editar resoluções próprias, com 
base no Decreto Federal nº 10.540/2020, para instruir e 
regulamentar as ações do Grupo de Trabalho na implan-
tação do Plano de Ação. 
§4º. Fica determinado à Controladoria Municipal a part-
cipação efetiva no acompanhamento e apoio ao Grupo de 
trabalho previsto no artigo 2º deste Decreto.
Art. 3º. O Plano de Ação constante do Anexo Único deste 
Decreto poderá ser alterado a qualquer tempo, por pro-
posta da Coordenação do Grupo de Trabalho, respeitado 
o prazo de implantação do Siafic estabelecida pelo De-
creto Federal nº 10.540/2020.  
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 03 de Maio de 
2021.
JOSÉ APRIGIO DA SILVA-  Prefeito

ANEXO ÚNICO 
PLANO DE AÇÃO NOS TERMOS DO DECRETO FE-
DERAL Nº 10.540/2020

Ação 1 - Publicar Decreto criando o Grupo de Trabalho 
para implantação do SIAFIC- término: 04/05/2021
Ação 2 - Publicar portaria nomeando Grupo de Trabalho 
– término 04/06/2021
Ação 3 - Informar às áreas envolvidas sobre o teor do 
Decreto nº 10.540/2020 e principais impactos para a 
Administração Pública – início: 05/05/2021 – término: 
31/05/2021 
Ação 4 – Avaliar e diagnosticar os módulos dos siste-
mas de informática da Prefeitura, da Câmara Municipal 
e da Autarquia Previdenciária – Taboãoprev, com vistas 
à implantação do SIAFIC – início: 01/06/2021 término: 
31/06/2021
Ação 5 - Avaliar a infraestrutura de TI e os sistemas es-
truturantes utilizados pela Prefeitura, Câmara e Taboão-
prev – início: 01/06/2021 – término: 09/07/2021
Ação 6 - Requisitar às empresas fornecedoras de softwa-
re informações sobre o atendimento às exigências nos 
prazos constantes no Decreto n° 10.540/2020 - início: 
01/08/2021 – término: 31/08/2021
Ação 7 - Preparar e apresentar proposta de sistema único 
a ser utilizado no Município, com disponibilização em 
meio eletrônico de, NO MÍNIMO: 
A – DESPESA
I. execução;
II. Classificação orçamentária, com a especificação da 
unidade orçamentária, da função, da subfunção, da na-
tureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos 
recursos que financiou o gasto;
III. desembolsos independentes da execução orçamen-
tária;
IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respec-
tivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previ-
denciários;
V. convênios realizados, com o número do processo cor-
respondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do 
convenente, o objeto e o valor;
VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com 
o número do respectivo processo bem ou serviço adqui-
rido, quando for o caso.
B - RECEITA :
I. previsão na LOA;
II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal;
III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários;
IV. recolhimento;
V. classificação orçamentária, com a especificação da 
natureza da receita e da fonte de recursos.
 – início: 01/09/2021 - término 30/09/2021
Ação 8 - Realizar mensalmente reuniões do Grupo de 
Trabalho para avaliação e monitoramento do Plano de 
Ação, com foco no cumprimento dos prazos, atingimen-
to das metas e identificação de riscos
Ação 9 – Implementar as disposições do Decreto Federal 
nº 10.540/2020 até 1º de janeiro de 2023.

Resolução nº 02, de 26 de abril de 2021.
Dispõe sobre a  aprovação e tipificação dos  Benefícios  
Eventuais do Município de Taboão da Serra – SP.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pelas Leis Municipais 
nº 1.190/97, 1.212/98 e 2.145/2012, criadas com base nas 
Leis Federais - LOAS nº 8.742 de 7/12/93 e 12.435 de 
06/07/2011, e:

CONSIDERANDO o Decreto Federal  nº 6.307 de 14 de 
dezembro de 2007, que regulamenta os benefícios even-
tuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezem-
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se organizando, de maneira incansável, frente a situação 
da Pandemia de disseminação do novo coronavírus (CO-
VID-19) de modo que, todos os 295.000 habitantes te-
nham acesso aos atendimentos de urgência e emergência 
na área Social, tomando medidas temporárias no âmbito 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
A nova gestão da Secretaria de Assistência Social e Ci-
dadania ao assumir em janeiro de 2021 até a elaboração 
do Plano de Contingência utilizou como diretrizes as 
normativas Federais em especial a Portaria Ministério 
da Cidadania 337 de março de 2020, a Portaria 54 de 1 
de abril da Secretaria Nacional de Assistência Social do 
Ministério da Cidadania, além das três Notas Técnicas 
da Anvisa, 01, 04 e 05 que dita as normas de prevenção 
e controle em várias situações de ação da Política de As-
sistência Social.
Além dessas normativas orientadoras que visam a manu-
tenção das ações da Assistência Social tivemos também 
normativas específicas do Gestor Municipal que estavam 
atreladas ao Plano São Paulo determinadas nos Decre-
tos do Governo do Estado nº 64.881, de 22/03/2020, nº 
64.959, de 04/05/2020, nº 64.994, de 28/05/2020 e nº 
65.487, de 22/01/2021 e 65.545 de 03/03/2021; norma-
tivas de prevenção, controle e isolamento social que o 
município acatou plenamente.
Assim sendo, dentro desta ampla estrutura, este Plano 
de Contingência de Assistência Social do Município de 
Taboão da Serra, visa o enfrentamento das consequên-
cias da pandemia nas famílias em situação de vulne-
rabilidade social e pessoal, assistidas pelos Serviços, 
Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 
de Taboão da Serra, assim como àquelas que se tornarão 
vulneráveis a partir dos efeitos do isolamento social.

4. Comissão Gestão SUAS
No âmbito da Pandemia e da construção deste Plano 
Municipal de Contingência foi decidida a criação da Co-
missão Interna da Gestão do SUAS, que busca assegurar 
o devido funcionamento da Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania neste momento delicado de enfren-
tamento da Pandemia. A Comissão foi assim composta:
Pedro Soares – Assessor de Gabinete
Daniela Aparecida Marega- Assistente Social
Maria Aparecida de Oliveira – Contadora
Essa comissão tem como atribuição, entre outras, o auxí-
lio ao gestor municipal nas seguintes medidas:
    • Assegurar o devido funcionamento da secretaria e 
demais programas, serviços e benefícios socioassisten-
ciais;
    • Auxiliar no atendimento as medidas de proteção de 
trabalhadores e usuários do SUAS durante a emergência 
em saúde pública;
    • Auxiliar no planejamento das unidades de serviço 
quanto ao seu funcionamento, estratégias de atendi-
mento, canais de atendimento e cuidados essenciais de 
proteção;
    • Identificar junto aos profissionais da secretaria os 
que estão no grupo de risco definidos pelo Ministério da 
Saúde, orientar e providenciar o afastamento e colocação 
em home office e teletrabalho;
    • Trabalhar com os recursos previstos no orçamen-
to municipal, estadual e federal destinados a situação 
de calamidade e, caso seja necessário, dialogar pela 
ampliação dos mesmos de acordo com as necessidades 
apresentadas;
    • Implementar ações de divulgação dos canais de 
atendimento dos serviços da Assistência Social, a fim de 
que os usuários consigam se comunicar, tirar dúvidas, e 
fazer agendamentos, sem a necessidade de atendimento 
presencial;
    • Atender e controlar de todas as demandas adminis-
trativas e operacionais demandadas;
    • Realizar reuniões sistemáticas a fim de discussão das 
demandas e alinhamento das ações;
    • Articular junto a Secretaria de Saúde buscando de-
finir fluxos de atendimento, protocolos e procedimentos 
para melhor proteção dos profissionais do SUAS e usuá-
rios, atendimento aos usuários com suspeita de infecção 
pela doença COVID-19 e encaminhamentos adequados 
de profissionais infectados ou em contato com pessoas 
infectadas pela COVID-19;
    • Articular junto a secretaria da Saúde a vacinação 
antigripal para os trabalhadores da Assistência Social tal 
qual realizado aos profissionais de saúde; e
    • Participar em reuniões intersetoriais.

 5. Diagnóstico e Funcionamento dos Serviços, Progra-
mas e Benefícios Socioassistenciais
Taboão da Serra, cidade da região metropolitana de São 
Paulo, com 295.000 mil habitantes, extremamente aden-
sada teve desde o início indicadores e números preocu-
pantes relacionados aos efeitos da pandemia. Do início, 
março a fins de novembro os números apontavam 32.153 
casos notificados, 9.561 confirmados; 8.900 casos cura-
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 1. Identificação
Prefeitura do Município de Taboão da Serra – SP
Secretaria de Assistência Social e Cidadania 
Secretário: Wagner Eckstein
Rua Ananias Carmerindo Pires, n° 50- Jd. Panorama– 
Taboão da Serra – SP
Telefone: 11 4138-8040
email: sas@taboaodaserra.sp.gov.br

2.  Apresentação
O Plano de Contingência da Política Municipal de Assis-
tência Social do município de Taboão da Serra/SP para 
atuação na situação de emergência em saúde pública da 
doença COVID-19, que ora apresentamos foi elaborado 
pelo Secretário e técnicos da Secretaria de Assistência 
Social e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistên-
cia Social pela Resolução nº 03 de 26 de Maio de 2021.
Este Plano de Contingências observa todas as orienta-
ções e decretos emanados pelo Governo Federal, Gover-
no do Estado de São Paulo e Governo Municipal quanto 
à regulação e oferta dos serviços, programas e benefícios 
socioassistenciais concernentes a Política de Assistência 
Social e demais assuntos pertinentes.
O Plano de Contingência da Política Municipal de Assis-
tência Social para atuação na situação de emergência  em 
saúde pública da doença COVID-19 é o documento de re-
ferência da Política Municipal de Assistência Social, que 
norteará as ações de maneira adequada ao momento ím-
par vivido, seguindo as orientações técnicas referentes 
aos serviços, programas e benefícios socioassitenciais e 
adaptando à realidade local, buscando sempre o atendi-
mento das demandas daqueles que mais necessitam.
A vigência deste Plano de Contingência compreenderá 
todo o período de emergência, sendo esse superior ao de 
quarentena decretado, abrangendo o tempo necessário 
para o desenvolvimento de ações que venham minimi-
zar os impactos da crise gerada pela doença COVID-19. 
Durante sua vigência buscar-se-a trabalhar de maneira 
ainda mais articulada, democrática, intersetorial e in-
terdisciplinar considerando a nova realidade a que todos 
estamos expostos e suas consequências.
Este documento tem como principais diretrizes as nor-
mativas e documentos elencados abaixo:
- Declaração de Emergência em Saúde Pública de Impor-
tância Internacional pela Organização Mundial de Saúde 
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
- Portaria MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que 
declara Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana 
pelo Coronavírus (2019-nCOV);
- Decreto Federal nº 10.282/2020 que regulamenta a Lei 
n 13.979/2020 que reconhece a Assistência Social como 
serviços públicos e atividades essenciais;
- Decretos Municipal nº, 59, 68, 76, 87, 98, 101, 113, 186, 
189, de 2020; nº 30 e 34 de 2021 no município de Taboão 
da Serra em decorrência da Pandemia do Coronavirus;
- Informes 1, 2 e 3 para enfrentamento do COVID-19 
elaborados pela Frente Nacional em Defesa do SUAS e 
da Seguridade Social;
- Documento SUAS na pandemia: planejamento para as-
segurar proteção elaborado pelas pesquisadoras Abigail 
Silvestre Torres e Ana Lígia Gomes;
- Portaria/MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe 
sobre medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único 
de Assistência Social;
- Portaria nº 54, de 1º de abril de 2020, da Secretaria 
Nacional de Assistência Social do Ministério da Cida-
dania, que estabelece recomendações gerais aos gestores 
e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) dos Estados, municípios e do Distrito Federal 
com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de 
serviços e atividades essenciais da Assistência Social, 
com medidas e condições que garantam a segurança e a 
saúde dos usuários e profissionais do SUAS.
- Portaria nº 100, de 14 de julho de 2020, da Secretaria 
Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidada-
nia, que aprova as recomendações para o funcionamen-
to da rede socioassistencial de Proteção Social Básica 
– PSB e de Proteção Social Especial – PSE de Média 
Complexidade do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS, de modo a assegurar a manutenção da oferta do 
atendimento à população nos diferentes cenários epide-
miológicos da pandemia causada pelo novo Coronavírus 
– COVID-19.

3. Introdução
A Secretaria de Assistência Social e Cidadania e demais 
Secretarias do Município de Taboão da Serra – SP, vem 

na Situação de Emergência em Saúde Pública da Doença  
- COVID-19 – Taboão da Serra – SP.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pelas Leis Municipais 
nº 1.190/97, 1.212/98 e 2.145/2012, criadas com base nas 
Leis Federais - LOAS nº 8.742 de 7/12/93 e 12.435 de 
06/07/2011, e:

CONSIDERANDO o Estado de São Paulo publicou o 
Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que 
reconheceu o estado de calamidade pública, decorren-
te da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de 
São Paulo, e o Município de Taboão da Serra publicou 
o Decreto  Municipal nº 068, de 21 de março de 2020, 
que declara estado de emergência em saúde pública em 
decorrência da infecção  humana pelo Coronavírus; 

RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovar  o  Plano de Contingência da Polí-
tica Municipal de Assistência Social Para Atuação na 
Situação de Emergência em Saúde Pública da Doença 
COVID-19 – Taboão da Serra – SP,   na forma do  anexo 
único da presente Resolução.
Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Taboão da Serra, 26 de abril de 2021.
Verônica Maria de Souza- Presidente do Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social

ANEXO ÚNICO
RESOLUÇÃO Nº 02, DE 26 DE ABRIL DE 2021.
PLANO DE CONTINGÊNCIA DA POLÍTICA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA 
ATUAÇÃO NA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

EM SAÚDE PÚBLICA DA DOENÇA COVID-19 – 
TABOÃO DA SERRA / SP
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tras situações que promovam a convivência familiar, 
em especial situação de ingresso ou de transferência de 
unidade prisional, concedido até três vezes no ano com 
intervalo de 30 dias. 

III - A oferta do benefício eventual para pagamento ur-
gente e temporário de aluguel / estadia em hotel deve 
ter sua necessidade avaliada por assistentes sociais e 
psicólogos(as) de referência da Proteção Social Básica 
ou Proteção Social Especial.
a) para e garantir proteção na situação de abandono ou da 
impossibilidade d garantir abrigo aos filhos;
b) quando ocorre a perda circunstancial decorrente da 
ruptura de vínculos familiares, da presença de violência 
física ou psicológica na família ou de situações de ame-
aça à vida. Os casos de violência contra a mulher serão 
tratados conforme o Decreto 88/2019, que regulamentou 
a Lei Municipal 2272/2017 que trata especificamente 
dessa questão.
c) em outras situações sociais que comprometam a so-
brevivência.

Parágrafo único: O auxílio em pecúnia fica limitado em 
até 1/2 salário mínimo, repassado em parcelas mensais 
por um período de no máximo   3 meses.
IV - Documentação necessária para concessão dos bene-
fícios eventuais por vulnerabilidade temporária:
Além dos documentos pessoais e comprovante de ende-
reço, o requerente deverá apresentar os documentos so-
licitados pelo técnico, que comprovem a necessidade do 
benefício, ou que também poderá ser constatado através 
de visita domiciliar.

Nas situações de desastre, calamidade pública e emer-
gência, o benefício eventual deve prover meios para 
sobrevivência material e de redução dos danos, garantir 
condição de minimizar as rupturas ocorridas e propor-
cionar condição de convivência familiar e comunitária, 
podendo ser concedido na forma de pecúnia, serviços e/
ou bens de consumo, em caráter provisório e suplemen-
tar.
Considera-se situações de calamidade pública os eventos 
anormais, decorrentes de baixas ou altas temperaturas, 
tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamen-
tos, incêndios, epidemias, os quais causem sérios danos 
à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida 
de seus integrantes, e outras situações imprevistas ou 
decorrentes de caso fortuito. Caracteriza-se pela situa-
ção de alteração intensa e grave das condições de nor-
malidade que implica a decretação em razão de desastre 
que compromete substancialmente sua capacidade de 
resposta.
 Entende-se por desastre o resultado de eventos naturais 
ou provocados pelo homem, causando grave perturbação 
ao funcionamento de uma comunidade e/ou família, com 
extensas perdas e danos humanos, econômicos ou mate-
riais, e excede a capacidade dos afetados de lidar com o 
problema usando meios próprios. 
A situação de emergência caracteriza-se pela alteração 
intensa e grave das condições de normalidade em um 
determinado município ou região comprometendo par-
cialmente sua capacidade de resposta.

A proteção da Assistência Social em situações de de-
sastre é destinada às famílias e indivíduos afetados que 
se encontram em situação de vulnerabilidade social, 
causadas pelo desastre, a qual configura insegurança 
social, seja em relação a sobrevivência, acolhida e, ou 
ao convívio.

A ocorrência de desastres de grandes proporções cons-
titui calamidade pública e deve ter reconhecimento jurí-
dico formal de estado ou situação de anormalidade pelo 
Poder Público.

As provisões nas situações de desastres, emergências e 
calamidade pública são diversas. Sendo, portanto, aque-
las reguladas nas modalidades mortes, nascimento e 
vulnerabilidade temporária. O atendimento emergencial 
deverá ser realizado em conjunto com a defesa civil.

As provisões deverão ser ofertadas mediante o cadastra-
mento das famílias atingidas, conforme as suas neces-
sidades e as prioridades elencadas em conjunto com os 
demais setores envolvidos.

A situação de calamidade ocasionada pela pandemia da 
COVID-19 poderá fazer com que famílias e indivíduos 
atendidos precisem de um tempo maior que o previsto 
para duração da oferta do benefício para enfrentarem a 
vulnerabilidade vivenciada. 

Resolução nº 03, de 26 de abril de 2021.
Dispõe sobre a  aprovação do Plano de Contingência da 
Política Municipal de Assistência Social Para Atuação 
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O acesso de visitas foi suspenso nas dependências do ór-
gão como uma medida preventiva para se evitar a circu-
lação e aglomeração de pessoas, sendo autorizada para 
familiares nos casos estritamente necessários, além da 
grande utilização de telefone e whatsapp. As atividades 
individuais, como entrevistas, conversas estão sendo re-
alizadas com todo o rigor preventivo e uso de EPIs. No 
mês de março foi realizada a vacinação nos profissionais 
do serviço.

5.9 Proteção Social Especial / Alta Complexidade - Exe-
cução Indireta
Acolhimento para Indivíduos e Famílias – Associação 
Comunitária Sementes do Amanhã: A Organização da 
Sociedade Civil oferece Serviço de Acolhimento Ins-
titucional para Adultos de ambos os sexos e grupo fa-
miliar em situação de rua, o funcionamento tem caráter 
essencial e é mantido de forma plena.  Atualmente estão 
acolhidas 17 pessoas. A equipe técnica tem realizado 
um trabalho de conscientização com os usuários sobre 
os cuidados necessários a prevenção e disseminação 
da doença COVID-19, disponibilizando álcool em gel 
e máscaras. No mês de março foi realizada a vacinação 
nos profissionais do serviço e usuários.

Acolhimento de Idosos – Cepim Santa Terezinha: A 
Instituição de Longa Permanência de Idosos - ILPI com 
grau de dependência I e II comporta 33 atendidos, des-
tes 12 reservados para a Secretaria de Assistência Social 
por meio de Termo de Colaboração. Dado o caráter de 
essencialidade do serviço o funcionamento é executado 
de forma plena. Nos meses de janeiro e fevereiro foi re-
alizada a vacinação nos usuários do serviço e no mês de 
março nos profissionais.
          
5.10 Outros Serviços
 Gestão da Secretaria de Assistência Social: A Secretaria 
de Assistência Social manteve o atendimento normal nos 
meses de janeiro, fevereiro e até o dia 04 de março, fun-
cionando das 8h as 17h. A partir da do Decreto Munici-
pal nº 30 de 04 de março de 2021 e da Circular 01/2021 da 
Secretaria de Gestão de Pessoas de 08 de março iniciou 
o revezamento dos funcionários de forma a não compro-
meter o trabalho da gestão que conta com as seguintes 
atribuições e equipes:
Coordenação Proteção Básica;
Coordenação de Proteção Especial;
Coordenação Administrativa;
Gestão do SUAS;
Vigilância Socioassistencial e Monitoramento;
Regulação do SUAS;
Cadastro Único e Benefícios;
Secretaria dos Conselhos;
Os profissionais Assistentes Sociais e Psicólogos (reco-
nhecidos como profissionais da saúde pela resolução nº 
208, de 06 de março de 1997, do Conselho Nacional de 
Saúde) representam aproximadamente 40% da equipe da 
Secretaria e foram vacinados no mês de março, sendo 
esses preferencialmente supervisionando/em contato 
presencial quando necessário aos demais serviços.

6. Oferta dos Benefícios Eventuais e programas de 
Transferência de Renda
6.1 Benefícios Eventuais
Os Benefícios Eventuais no município de Taboão da 
Serra foram instituídos através da Lei nº 1.890 de 
2.009.  Eles integram as garantias do SUAS e são presta-
dos aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimen-
to, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública.
Os benefícios eventuais destinam-se aos indivíduos e 
famílias com impossibilidade de arcar por conta própria 
com o enfrentamento das contingências sociais podendo 
provocar riscos e fragilizar a manutenção do indivíduo, 
a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.
Diante do contexto da Pandemia, agravado pelo desem-
prego, além da não aprovação do Orçamento Municipal 
pela Câmara Municipal e também pela análise de que o 
Benefício Eventual era pouco demandado a Gestão atual 
enviou para o Conselho Municipal de Assistência Social 
um ofício solicitando que o Conselho regulamentasse 
a concessão do benefício como determina a legislação 
federal (Ofício SAS 15/2021 de 15 de março 2021, Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei 8.742/93), 
pela Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012 
(NOB-SUAS) e pelo Decreto nº 6.307, de 14 de dezem-
bro de 2007). O documento encontra-se em análise do 
Conselho Municipal e a gestão aguarda deliberação 
ciente de que o Benefício Eventual é uma importante 
ferramenta do Plano de Contingência para assegurar di-
reitos essenciais à população mais vulnerável.
Ainda sobre o Benefício Eventual a atual gestão da Se-
cretaria de Assistência já solicitou suplementação de 
verba orçamentária para o exercício de 2021 e já sina-
lizou que os valores devem ser revistos no PPA e na LO 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
 Centro Educacional Sal da Terra, Associação Comu-
nitária Sementes do Amanhã, Cepim Santa Terezinha, 
Solar dos Unidos – atividades suspensas e orientação por 
meio da equipe de monitoramento para o acompanha-
mento remoto.
   
5.6  Proteção Social Especial / Média Complexidade – 
Execução Direta
CREAS: O funcionamento do Centro de Referência Es-
pecializado em Assistência Social - CREAS manteve o 
atendimento normal nos meses de janeiro, fevereiro e até 
o dia 04 de março, funcionando das 8h as 17h. A partir 
dado Decreto Municipal nº 30 de 04 de março de 2021 e 
da Circular 01/2021 da Secretaria de Gestão de Pessoas 
de 08 de março iniciou o revezamento dos funcionários 
permanecendo o equipamento aberto, potencializando o 
atendimento remoto. O revezamento no quadro dos fun-
cionários foi prorrogado até 11 de abril. O atendimento 
ocorre de forma presencial em situações graves e/ou 
emergenciais através de agendamento de atendimento 
e/ou visitas domiciliares quando houver a necessidade 
de um olhar mais aprofundado sobre as condições que 
demandaram o atendimento, respeitando-se sempre as 
orientações técnicas de distanciamento social e uso de 
EPIs pelos profissionais e usuários.
 
Medidas Socioeducativas: O CREAS vem executando 
o acompanhamento dos adolescentes em Medida So-
cioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação 
de Serviços à Comunidade (PSC) a distância, a fim de 
se evitar a quebra de vínculo, conforme orientações do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Provimen-
to CSM Nº 2546/202) em que suspende o cumprimento 
presencial das medidas socioeducativas de semiliberda-
de, liberdade assistida e prestação de serviços à comuni-
dade, primeiramente pelo prazo de 30 dias, sendo que o 
mesmo vem sendo prorrogado até que se entenda seguro 
o retorno ao atendimento.

Serviço Especializado em Abordagem Social: manteve 
o atendimento normal nos meses de janeiro, fevereiro 
e até o dia 04 de março, funcionando das 8h as 17h. A 
partir da do Decreto Municipal nº 30 de 04 de março de 
2021 e da Circular 01/2021 da Secretaria de Gestão de 
Pessoas de 08 de março iniciou o revezamento dos fun-
cionários. O acompanhamento nas ruas e o atendimento 
de situações de emergência de acolhimento institucional 
continuam sendo realizados pela equipe. O Órgão Gestor 
determinou que o Serviço de Abordagem fosse realizado 
objetivando o fortalecimento de vínculo entre os profis-
sionais e as pessoas em situação de rua, desta forma no 
mês de fevereiro iniciou a oferta de café da manhã e en-
trega de maneira rotineira e entrega de itens de higiene, 
especialmente para os casos crônicos. No mês de março 
foi realizada a vacinação nos profissionais do serviço.

Centro POP: o funcionamento do Centro de Referên-
cia Especializado para a População em Situação de 
Rua acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, 
inclusive no período de feriados prolongados. Foram 
suspensas as suas atividades grupais, sendo mantidos 
os atendimentos individualizados realizados seguindo 
os protocolos de Saúde, como distanciamento e uso EPIs 
necessários. Os espaços de uso coletivo como refeitório 
e banheiros são higienizados com frequência e a ali-
mentação é realizada de maneira organizada de modo a 
evitar aglomeração. Foi reorganizado também a emissão 
de cartões do Bom Prato nos casos de extravio e recém 
vinculados reconhecendo a gratuidade e conseqüente 
garantia ao direito alimentar. No mês de março foi reali-
zada a vacinação nos profissionais e usuários do serviço.

5.7  Proteção Social Especial / Média Complexidade – 
Execução Indireta
ADT: A Associação de Deficientes de Taboão da Serra 
está com as atividades suspensas e orientação por meio 
da equipe de monitoramento para o acompanhamento 
remoto.

Cajec: A Casa de Apoio de a Criança e Adolescente com 
câncer continua com suas atividades de maneira redu-
zida e atendendo todos os protocolos orientados pelos 
Órgãos de Saúde. Conforme informado em contato do 
monitoramento muitas consultas eletivas dos usuários 
foram canceladas devido ao momento pandêmico, dimi-
nuindo assim a demanda de atendimento.

5.8 Proteção Social Especial / Alta Complexidade -Exe-
cução Direta
SAICA: O Serviço de Acolhimento Institucional de 
Criança e Adolescentes tem caráter essencial e é manti-
do de forma plena sendo realizado com as medidas pre-
ventivas de acordo com a Nota Técnica Pública CSIPS/
GGTES/ANVISA Nº 01/2020.

pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos;
V - intensificar as atividades de: a) disseminação de in-
formação aos usuários acerca do cuidado e prevenção 
da transmissão, conforme orientações do Ministério da 
Saúde; b) disseminação de informações à rede socioas-
sistencial aos profissionais e usuários do SUAS acerca 
das estratégias e procedimentos que serão adotados para 
assegurar as ofertas essenciais; e c) acompanhamento 
remoto dos usuários, por meio de ligação telefônica ou 
aplicativos de mensagens - como WhatsApp, principal-
mente daqueles tidos como grupos de risco, tais como 
idosos, gestantes e lactantes, visando assegurar a sua 
proteção.
VI - organizar a oferta dos serviços, programas e bene-
fícios socioassistenciais preferencialmente por agenda-
mento remoto, priorizando os atendimentos individua-
lizados graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração 
de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;
VII – realizar atendimentos individuais em ambientes 
amplos, arejados e constantemente limpos, atentando 
para a garantia de sigilo e privacidade do atendimento, 
ainda que se opte por realizá-los em locais abertos como 
varandas, quintais, tendas, etc; e
VIII - suspender temporariamente eventos, encontros, 
cursos de formação, oficinas, entre outras atividades co-
letivas. §1º Não sendo possível a suspensão parcial ou 
total das atividades coletivas no âmbito dos equipamen-
tos socioassistenciais, recomenda-se manter a distância 
de, no mínimo, 1 (um) metro entre os presentes e realizar 
as atividades em ambientes arejados. §2º Compreende-
-se como grupo de risco aqueles definidos pelo Minis-
tério da Saúde. §3º Quanto à especificação de EPI aos 
profissionais do SUAS em atendimento a pessoas com 
suspeita de infecção pelo Covid-19, recomenda-se con-
tactar a gestão local do Sistema Único de Saúde para a 
definição da melhor proteção aos profissionais do SUAS, 
que orientará conforme recomendação do Ministério da 
Saúde que editou boletim para o atendimento no âmbito 
da Atenção Primária à Saúde, disponível no link https://
egestorab.saude.gov.br/.
A Portaria 54 de 1 de Abril de 2020 da Secretaria Nacio-
nal de Assistência Social (NOTA TÉCNICA Nº 7/2020) 
que juntas trazem as   recomendações gerais aos gestores 
e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal 
com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de 
serviços e atividades essenciais da Assistência Social, 
com medidas e condições que garantam a segurança e a 
saúde dos usuários e profissionais do SUAS.
Desta forma, a Assistência Social no Município de Ta-
boão da Serra encontra-se organizada da seguinte forma:

5.4  Proteção Social Básica – Execução Direta
 CRAS Pirajussara, Saporito, Scândia, Trianon, Monte 
Alegre, Vila Sonia, Clementino e Indiana – O funciona-
mento dos 8 Centros de Referência de Assistência Social 
- CRAS da cidade manteve o atendimento normal nos 
meses de janeiro, fevereiro e até o dia 04 de março, fun-
cionando das 8h as 17h. A partir da do Decreto Munici-
pal nº 30 de 04 de março de 2021 e da Circular 01/2021 da 
Secretaria de Gestão de Pessoas de 08 de março iniciou 
o revezamento dos funcionários, permanecendo os equi-
pamentos abertos e potencializando o atendimento re-
moto. Este revezamento nas atividades não essenciais da 
Assistência Social foi prorrogado até 11 de abril. Mesmo 
na antecipação dos feriados que atingiu a capital e várias 
cidades da Grande São Paulo (Lei Nº 2.369 0 Decreto 46 
23 março 2021) os CRAS mantiveram o atendimento re-
moto. O atendimento ocorre de forma presencial em situ-
ações graves e/ou emergenciais através de agendamento 
de atendimento e/ou visitas domiciliares quando houver 
a necessidade de um olhar mais aprofundado sobre as 
condições que demandaram o atendimento, respeitando-
-se sempre as orientações técnicas de distanciamento 
social e uso de EPIs pelos profissionais e usuários.

 Centro de Convivência do Idoso - CCI e Centro de Re-
abilitação Social - CRS : As atividades foram suspensas 
devido ao alto grau de vulnerabilidade da população 
atendida. É mantido o contato remoto, buscando veri-
ficar as condições do atendido e suas famílias, prestar 
orientações e a manutenção de vínculo, por meio da Téc-
nica e da Coordenação.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para Crianças e Adolescentes: Quando a gestão atual 
assumiu, as atividades do SCFV estavam centralizadas 
num único espaço. Foi dada a orientação que o serviço 
seja executado no território, ou seja, no CRAS de Refe-
rência e até o momento os contatos estão sendo realiza-
dos remoto verificando as condições das crianças e suas 
famílias, prestar orientações e a manutenção de vínculo, 
já que as atividades presenciais estão suspensas.
 
 5.5  Proteção Social Básica - Execução Indireta

dos, 364 em acompanhamento e 297 óbitos. Já no início 
de 2021, com o recrusdescimento e o agravamento da 
pandemia os números na segunda quinzena de feverei-
ro apontavam: notificados 41.831, confirmados 11.982, 
acompanhamentos 367, internados na UPA 24 e óbitos 
402. Já no início de abril temos: notificados 45.544, con-
firmados 13.092, em acompanhamento 97, internados 
na UPA 60 e óbitos 497. E, felizmente em 6 de abril já 
haviam 30.811 vacinados entre primeira e segunda dose.  
Por causa do agravamento da pandemia a prefeitura 
inaugurou em 15/03, o Pronto Atendimento da Covid-19, 
localizado na UBS Jd. Clementino.
Neste contexto, bastante agravado no início de 2021 que 
coincidiu com início da nova gestão da Assistência So-
cial assumiu a execução da política de Assistência Social 
que se materializa por meio de seus serviços, programas 
e benefícios socioassistenciais.

5.1 Objetivo Geral
O Plano de Enfrentamento/Contingência ao COVID-19 
tem por objetivo assegurar o funcionamento dos ser-
viços, benefícios, projetos e programas do SUAS de 
Taboão da Serra, frente a demanda da pandemia do 
Coronavírus, através da reorganização e adaptação do 
funcionamento interno dos serviços, medidas individu-
ais e coletivas de prevenção e proteção, manejo de casos 
suspeitos, redução de riscos para evitar proliferação e 
contenção do COVID-19, no âmbito dos equipamentos 
órgãos da Secretaria da Assistência Social e Cidadania, 
durante  o período que perdurar a pandemia e mais espe-
cificamente durante o ano de 2021.

5.2 Objetivos Específicos
 Otimizar as ações de resposta ao evento, na medida 
em que são planejadas com o fim de minimizar os efeitos 
provocados nas vidas das famílias em situação de vulne-
rabilidade social;
 Facilitar e garantir o acesso a benefícios eventuais, 
tais como auxílio alimentação, higiene e funeral. 
 Permitir o desencadeamento e operacionalização de 
ações conjuntas e simultâneas dos órgãos e entidades 
envolvidas diretamente com esta atividade. 
 Definir estratégias de operacionalização dos serviços 
socioassistenciais; 
 Diminuir as atividades presenciais dos usuários nos 
equipamentos, a fim de reduzir a circulação de pessoas e 
evitar aglomeração nas salas de espera ou recepção dos 
locais e atividades grupais.

5.3 Gestão SUAS
 A Secretaria de Assistência Social e Cidadania, esta lo-
calizada na Rua Ananias Carmerindo Pires, nº 50, Jd. 
Panorama, onde está centralizada a gestão do SUAS, 
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Res-
ponsável por emanar as diretrizes para a Proteção Social 
Básica, Proteção Social Especial de média e alta com-
plexidade. 
O município de Taboão da Serra segue as Portarias do 
Ministério da Cidadania nº 337, de 24 de março de 2020 
e a Nº 54 de 01 de abril de 2020, além de demais nor-
mativas, decretos e leis pertinentes a temática, buscando 
sempre garantir a adequada oferta dos serviços, progra-
mas e benefícios socioassistenciais àqueles que necessi-
tarem, observando as medidas e condições de segurança 
e saúde dos usuários e profissionais do SUAS.
A portaria nº 337/2020 do Ministério da Cidadania 
orienta que  cada Estado, município e Distrito Federal 
a aplique de acordo com as normativas e condições de 
saúde local. Em seu artigo 3º orienta ainda aos órgãos 
gestores da política de assistência social a adoção de 
uma ou mais medidas de prevenção, cautela e redução 
de risco de transmissão para preservar a oferta regular e 
essencial dos serviços, programas e benefícios socioas-
sitenciais, quais sejam:
I – adotar regime de jornada em turnos de revezamento 
em que se promova melhor distribuição da força de tra-
balho com o objetivo de evitar a concentração e a proxi-
midade de pessoas no ambiente de trabalho;
II - adotar medidas de segurança para os profissionais do 
SUAS com a disponibilização de materiais de higiene e 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, recomenda-
dos pelo Ministério da Saúde, afastamento ou colocação 
em teletrabalho dos grupos de risco;
III - observar no âmbito dos equipamentos e serviços 
socioassistenciais as orientações do Ministério da Saúde 
com relação ao cuidado e prevenção da transmissão nos 
termos da Cartilha do Ministério da Saúde “Tem dúvidas 
sobre o Corona Vírus” em especial nos Serviços de Aco-
lhimentos, no Serviço de Proteção Social Especial para 
pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias e no 
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
IV - flexibilizar as atividades presenciais dos usuários 
no âmbito dos Centros de Referência da Assistência So-
cial - CRAS e dos Centros Especializados de Assistência 
Social - CREAS, com vistas a reduzir a circulação de 
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Administrativo Disciplinar da Secretaria Municipal de 
Transportes e Mobilidade Urbana – SETRAM, a qual 
será composta pelos seguintes servidores abaixo: 

Presidente: ALEX ARAUJO DOS SANTOS (Procura-
dor) 
Membro: MICHELE MARIA DE OLIVEIRA LIME-
TRE (SETRAM)
Membro: THOMAZ MARTIN GONÇALVES OYAMA-
GUCHI (SETRAM)
Suplente: CLOVIS FRANCISCO DE PAULA (SE-
TRAM)
Suplente: VALDECI DOS SANTOS COSTA (SE-
TRAM)

Os membros acima serão designados pelo Cartório Dis-
ciplinar, e os procedimentos disciplinares serão instau-
rados pela Secretaria de Gestão de Pessoas, na forma do 
artigo 118, da Lei Complementar Municipal nº 224/2010. 

Em casos específicos e determinados, poderá haver alte-
ração dos integrantes acima, mediante ato próprio.

Prefeitura de Taboão da Serra, 04 de maio de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA- Prefeito 

PORTARIA Nº 1.293/2021
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve NOMEAR a Comissão Permanente de Sindicân-
cia da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade 
Urbana - SETRAM, a qual será composta pelos seguin-
tes servidores abaixo: 

Presidente: VALDECI DOS SANTOS COSTA (SE-
TRAM) 
Membro: ADENILSON GONÇALVES DA SILVA (SE-
TRAM)
Membro: CLOVIS FRANCISCO DE PAULA (SE-
TRAM)
Suplente: MICHELE MARIA DE OLIVEIRA LIME-
TRE (SETRAM)
Suplente: THOMAZ MARTIN GONÇALVES OYA-
MAGUCHI (SETRAM)

Os membros acima serão designados pelo Cartório Dis-
ciplinar, e os procedimentos sindicantes serão instaura-
dos pela Secretaria de Gestão de Pessoas, na forma do 
artigo 118, da Lei Complementar Municipal nº 224/2010. 

Em casos específicos e determinados, poderá haver alte-
ração dos integrantes acima, mediante ato próprio.

 Prefeitura de Taboão da Serra, 04 de maio de 2021.
 JOSÉ APRÍGIO DA SILVA- Prefeito 

PORTARIA Nº 1.294/2021
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, resolve REFORMULAR a Comissão 
Disciplinar do Processo nº 23.591/2020, instaurado pela 
Portaria SGP nº 060/2020, datada de 10 de setembro de 
2020, nomeando como componentes: ALEX ARAUJO 
DOS SANTOS (PROCURADOR MUNICIPAL), BE-
ATRIZ DA SILVA MELO RIBEIRO (SMS) e MARIA 
APARECIDA RODRIGUES (SMS), para sob a presidên-
cia do primeiro, prosseguirem com os trabalhos objeti-
vando a apuração dos fatos.

Prefeitura de Taboão da Serra,  04 de maio de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA- Prefeito Municipal

PORTARIA SGP Nº 014/2021
ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI, 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 11.263/2021 (folhas 03 a 30), acerca da coli-
são envolvendo o veículo da frota Municipal de prefixo 
220, modelo GM/Corsa Hatch EHE-0240 e os de pro-
priedade particular modelo HYUNDAI/Elantra Preto e 
CHEVROLET/Onix Branco, cujos fatos descritos ficam 
fazendo parte da presente para todos os efeitos, a qual 
será composta pelos os membros da Comissão Perma-
nente 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 objeti-
vando a apuração dos fatos.

Prefeitura de Taboão da Serra, 03 de maio de 2021.
ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI- Secretário 
Municipal de Gestão de Pessoas

Secretaria da Assistência Social.
Cientes da gravidade da pandemia e seus reflexos o 
órgão Gestor solicitou a suplementação de verbas or-
çamentárias e adiantamento no processo de aquisição 
de Cestas Básica. O primeiro foi realizado por meio do 
Decreto nº 42 DE 15 DE Março DE 2021; e o segundo, 
solicitado por meio de Comunicação Interna para a Se-
cretaria de Administração.

9. Proteínas
Conforme portaria do Ministério da Cidadania n° 369/
GM/MC, de 29 de abril de 2020, foi pactuada com a Se-
cretaria Especial de Desenvolvimento Social o repasse 
de R$ 47.610,00 para o fornecimento de alimentos ricos 
em proteínas, para pessoas idosas e com deficiências em 
atendimento no Serviço de Proteção Social Especial. O 
valor equivale à R$ 115,00 mensal para cada pessoa aten-
dida, sendo que a concessão para o município foi de 69 
atendidos no período de 06 meses. Foram entregues nos 
meses de janeiro e fevereiro de 2021 as proteínas (Carne, 
peixe, frango e ovos) para os atendidos acompanhados 
pelo PAEFI e atendem aos critérios determinados pelo 
Ministério da Cidadania. Serão realizadas as demais en-
tregas nos meses de abril, maio, junho e julho.

10. Reprogramação Recurso Federal COVID 
Conforme portaria do Ministério da Cidadania n° 369/
GM/MC, de 29 de abril de 2020 o Município foi con-
templado no ano de 2020 com o valor de R$ 298.350,00 
a serem aplicados em equipamentos de Proteção Indi-
viduais – EPIs e para outras necessidades advindas da 
situação de calamidade ocasionada pelo COVID. Deste 
valor houve o saldo de R$ 34.160,98, o qual foi proposto 
e deliberado pelo Conselho Municipal de Assistência So-
cial para a reprogramação de utilização no ano de 2021, o 
qual está planejado para a aquisição para abastecimento 
dos EPIs.

 11. Vigência do Plano
A vigência do presente Plano de Contingências com-
preende todo o período que estivermos na situação de 
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV), entendendo que as ações da 
Política de Assistência Social em Taboão da Serra, são 
fundamentais para mitigar os impactos da crise gerada 
pela COVID-19.

PORTARIA Nº 1.209/2021
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve NOMEAR a Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar da Secretaria Municipal de 
Manutenção – SEMA, a qual será composta pelos se-
guintes servidores abaixo: 

Presidente: ALEX ARAUJO DOS SANTOS (Procura-
dor) 
Membro: MARCELO BALARINI (SEMA)
Membro: MANOEL PAULO TEIXEIRA (SEMA)
Suplente: MARCIAL PEREIRA DO NASCIMENTO 
(SEMA)
Suplente: LAERCIO GONÇALVES (SEMA)

Os membros acima serão designados pelo Cartório Dis-
ciplinar, e os procedimentos disciplinares serão instau-
rados pela Secretaria de Gestão de Pessoas, na forma do 
artigo 118, da Lei Complementar Municipal nº 224/2010. 

Em casos específicos e determinados, poderá haver alte-
ração dos integrantes acima, mediante ato próprio.

Prefeitura de Taboão da Serra, 19 de abril de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA- Prefeito 

PORTARIA Nº 1.277/2021
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
DECIDE INSTAURAR Sindicância preliminar para 
apurar os fatos relatados no Processo nº 4.054/2021, as 
quais passam a fazer parte para todos os efeitos, nome-
ando como componentes da Comissão de Sindicância: 
ALEX ARAUJO DOS SANTOS (PROCURADOR), 
CAIO aRAUJO SOARES GUIMARÃES (sJ) e WAL-
TER TANOUE HASEGAWA JUNIOR (CGM), para sob 
a presidência do primeiro, iniciarem os trabalhos objeti-
vando a apuração dos fatos.

 Prefeitura de Taboão da Serra, 30 de abril de 2021.
 JOSÉ APRÍGIO DA SILVA- Prefeito 

PORTARIA Nº 1.292/2021
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve NOMEAR a Comissão Permanente de Processo 

que todos os Estados, os municípios, o Distrito Federal e 
o Ministério da Cidadania assumiram.
Como o momento ainda exige prudência, foi preciso, 
mais uma vez, adiar os prazos para inscrição no Cadas-
tro Único dos beneficiários do BPC. Nós sabemos que 
essa renda é muito importante para os idosos e as pes-
soas com deficiência e suas famílias. Por isso, sabendo 
das dificuldades que estão sendo enfrentadas por muitas 
famílias em função da pandemia, prorrogar os prazos foi 
necessário.
Assim, o Ministério da Cidadania publicou a Portaria 
nº 623, de 31 de março de 2021, alterando a redação da 
Portaria MC nº 508, de 19 de outubro de 2020, passando 
a vigorar da seguinte forma:
“Art. 2º Fica suspensa a retomada do cronograma de blo-
queio de pagamentos e de suspensão de benefícios dis-
posto na Portaria MC nº 631, de 9 de abril de 2019, até 31 
de outubro de 2021.” 
Mesmo com o adiamento dos prazos, sabemos que o Ór-
gão Gestor deve unir todos os esforços para incluir todos 
os beneficiários do BPC e suas famílias no Cadastro. Isso 
será muito fundamental para que essas pessoas possam 
ter acesso a outros serviços, programas e benefícios não 
só da Assistência Social, mas também de outras políti-
cas.
Lembrando que a inclusão cadastral pode ser feita por 
telefone ou e-mail. Mas não se deve abrir mão das visitas 
domiciliares naquelas situações em que isso seja neces-
sário, pois quem recebe o BPC faz parte de um grupo 
que, além da baixa renda, enfrenta muitas barreiras no 
seu dia a dia, que tem a ver com a idade avançada ou a de-
ficiência. Ser incluído no Cadastro e continuar receben-
do o BPC fará muita diferença na vida dessas famílias. 
Importante registrar que os números do BPC em Taboão 
da Serra: benefícios concedidos a deficientes são 2.120 
e para idosos 3.172, totalizando 5.375. Números que 
mostram a importância dos benefícios sejam pela grande 
quantidade de beneficiários e pela sua grande capilarida-
de nos mais baixos estratos sociais.  

    7.  Auxilio Emergencial do Governo Federal
Criado pela Lei 13.982/2020 e regulamentado pelo De-
creto 10.316 teve grande impacto no acesso a renda para 
os trabalhadores informais, microempreendedores indi-
viduais (MEI), autônomos, desempregados, teve como 
objetivo proteção emergencial no período de enfrenta-
mento à crise causada pela pandemia do Coronavirus.  
Os números revelam a magnitude e alcance deste benefí-
cio em Taboão da Serra o ano passado:
Total de beneficiários: 83.932
Beneficiários do Programa Bolsa Família: 12.235
Inscritos no CadÚnico exceto beneficiários do PBF: 
13.759
Extra CadÚnico: 57.938
A expectativa de todos os órgãos gestores da Assistência 
Social era a continuidade do benefício em 2021, que in-
felizmentesó veio acontecer no início de abril. Instituído 
pela Medida Provisória nº 1.039 de 18 de março de 2021, 
o Governo Federal estima que auxílio vai beneficiar mais 
de 40 milhões de famílias em todo o Brasil. De maneira 
mais modesta que o ano passado o benefício será pago 
em quatro parcelas mensais de R$ 250, em média, exce-
ção às mulheres chefes de família monoparental (criam 
os filhos sozinhas), que terão direito a R$ 375, e aos in-
divíduos que moram sozinhos – família unipessoal –, 
que receberão R$ 150. Mesmo com valores menores e 
provavelmente com acesso mais restrito atingindo me-
nos pessoas o benefício é de fundamental importância 
dada as consequências da Pandemia, desemprego e iso-
lamento social. 
Toda rede socioassistencial deve estar atenta e informa-
da para acolher e viabilizar o acesso a este benefício.

8.  Cesta Básica
Recurso que chegaram em grande quantidade em 2020 
seja pelo Programa Alimento Solidário do Governo do 
Estado de São Paulo, seja por verbas federais que vie-
ram por conta do Covid 19 e proporcionaram capacidade 
econômica de compra, foram drasticamente diminuídos 
em 2021, fazendo que o município arcasse praticamente 
sozinho com esta responsabilidade.
Em janeiro a Secretaria de Assistência Social conseguiu 
trabalhar bem com alimentos remanescentes da Secre-
taria de Educação que por conta suspensão das aulas 
presenciais, nos enviou uma significativa quantidade 
de alimentos que foram cestas básicas distribuídas aos 
CRAS. Em fevereiro, ainda com Orçamento não libera-
do adquirimos 212 cestas, e em meados de março outra 
carga com 600 cestas. Ambas distribuídas aos CRAS e 
aos permissionários e ajudantes do transporte escolar de 
Taboão da Serra, este último por força do decreto nº 24 
de 24 de fevereiro de 2021.
Conseguimos também por meio de captação de parceria 
e apoio a doação de mais e 150 cestas de Organização 
Social e pessoas físicas que complementaram a ação da 

de 2022.

6.2  Público Alvo
Embora não esgote as possibilidades, podemos dizer que 
famílias e/ou indivíduos devidamente cadastradas no 
programa Bolsa Família correspondem em grande par-
te o público alvo dos benefícios eventuais, mas sempre 
levando em consideração que situações adversas e pon-
tuais podem afetar pessoas e famílias que normalmente 
não são o público alvo da Política de Assistência Social 
principalmente por conta da pandemia e em situações da 
calamidade.
6.3  Cadastro Único e Bolsa Família
Em Taboão da Serra, havia 10.708 famílias beneficiárias 
do Bolsa Família no mês de março de 2021 sendo 29.241 
pessoas diretamente beneficiadas pelo Programa. Dentre 
essas famílias, 88,9 % dos responsáveis familiares (RF) 
eram do sexo feminino. O Programa prevê o pagamento 
dos benefícios financeiros preferencialmente à mulher, 
com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da 
autonomia feminina tanto no espaço familiar como em 
suas comunidades.
No mês março o número de pessoas beneficiárias do 
PBF equivalia aproximadamente a 9% da população to-
tal do município, abrangendo 7.576 famílias que, sem o 
programa, estariam em condição de extrema pobreza. A 
cobertura do programa foi de 101 % em relação à esti-
mativa de famílias pobres no município. Essa estimativa 
é calculada com base nos dados mais atuais do Censo 
Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).
O município já alcançou a meta de atendimento do pro-
grama. O foco da gestão municipal deve ser na manu-
tenção da atualização cadastral dos beneficiários, para 
evitar que famílias que ainda precisam do benefício te-
nham o pagamento interrompido. A qualidade dos dados 
cadastrais aumenta a possibilidade de que todas as famí-
lias pobres e extremamente pobres do Município sejam 
beneficiárias do Programa.
No mês de março de 2021, foram transferidos R$ 
2.020.933,00 às famílias do Programa no seu município, 
e o benefício médio repassado foi de R$ 188,73 por fa-
mília.
Importante registrar e difundir no Plano de Contingência 
para toda a rede socioassistencial que em 31 de março 
de 2021 foi editada a Portaria 624 que revoga a Portaria 
591 de 15 de janeiro de 2021 que tratam das seguintes 
questões referentes o Bolsa Família:
Art. 1º Suspender, pelo prazo de 180 dias, a partir da pu-
blicação desta Portaria, os seguintes procedimentos de 
gestão e operacionalização do Programa Bolsa Família 
(PBF), criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 
e do Cadastro Único para Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico), regulamentado pelo Decreto nº 
6.135, de 26 de junho de 2007:
I - a Averiguação Cadastral, regulamentada pela Portaria 
MDS nº 94, de 4 de setembro de 2013;
II - a Revisão Cadastral, que abrange os programas usu-
ários do CadÚnico, incluindo o Programa Bolsa Família, 
conforme previsto nas Portarias MDS nº 555, de 11 de 
novembro de 2005, nº 341, de 7 de outubro de 2008, e nº 
177, de 16 de junho de 2011;
III - as ações especiais de pagamento previstas no art. 12 
da Portaria MDS nº 204, de 8 de julho de 2011;
IV - a aplicação dos efeitos decorrentes do descumpri-
mento das condicionalidades do Programa Bolsa Famí-
lia, conforme previsto no art. 4º da Portaria MDS nº 251, 
de 12 de dezembro de 2012;
V - as medidas de bloqueio dos benefícios de famílias 
sem informação de acompanhamento das condicionali-
dades do Programa Bolsa Família, previstas
no art. 9º da Portaria MDS nº 251, de 12 de dezembro 
de 2012;
Essas medidas de controle, fiscalização vem sendo sus-
pensas desde o início da pandemia e continuará pelos 
próximos meses o que favorece o acesso a renda nestes 
meses cruciais dos efeitos da Covid 19. As Centrais de 
Cadastro, localizadas nos 8 (oito) CRAS devem estar 
e estão informadas acerca destas mitigações e abertas 
ininterruptamente para eventuais novos cadastros  para 
novas inserções no programa de transferência de renda.

6.4  Benefício de Prestação Continuada
As mesmas medidas de mitigação relacionadas ao Be-
nefício de Prestação Continuada - BPC foram tomadas. 
Ciente de que ainda precisamos ter cautela e continuar 
com os cuidados que estamos tendo desde o começo da 
pandemia. E isso se refere também às ações dos gestores 
da Assistência Social, que devem, sempre, em qualquer 
atividade que forem desenvolver, assegurar a proteção 
dos usuários e dos trabalhadores do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS).
Neste sentido, sabemos que os beneficiários do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) precisam estar inscrito 
no Cadastro Único. Desde 2016, este é um compromisso 
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Situação: Comunique-se
Data: 26/04/2021

Processo: 27.160/2020
Requerente: Alcercio Francisco das Chagas
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 26/04/2021

Processo: 10.700/2018
Requerente: Mitra Diocesana de Campo Limpo
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se
Data: 26/04/2021

Processo: 5001/2021
Requerente: Elias Freire de Moraes
Assunto: Alvará de Demolição
Situação: Comunique-se
Data: 26/04/2021

Processo: 13.823/2014
Requerente: Julio Cesar Bonin
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 26/04/2021

Processo: 38.826/2014
Requerente: João Fugio Ide
Assunto: Programa de Regularização LC nº 323/2014
Situação: Comunique-se
Data: 26/04/2021

Processo: 14.101/2018
Requerente: Flavio Abramovay 
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se
Data: 26/04/2021

Processo: 10.364/2021
Requerente: Gustavo de Oliveira Evangelista
Assunto: Cadastro de Profissional Liberal
Situação: Comunique-se
Data: 26/04/2021

Processo: 9.879/2021
Requerente: Carlos Eduardo Campos Botelho
Assunto: Certidão de Uso e Ocupação do Solo
Situação: Deferido
Data: 26/04/2021

Processo: 9.873/2021
Requerente: Cesar Orlando Romano
Assunto: Certidão de Uso e Ocupação do Solo
Situação: Deferido
Data: 26/04/2021

Processo: 3.012/2020
Requerente: Meru Empreendimentos Imobiliários Ltda  
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 27/04/2021

Processo: 12.710/2018
Requerente: Gam Incorporadora e Construtora de Imó-
veis Ltda 
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se
Data: 27/04/2021

Processo: 27.866/2011
Requerente: Efigenia dos Santos
Assunto: Programa de Regularização LC nº 228/2010
Situação: Comunique-se
Data: 27/04/2021

Processo: 28.552/2020
Requerente: Klaus Wernet
Assunto: Alvará de Reforma com Aumento de Área 
Situação: Comunique-se
Data: 27/04/2021

Processo: 43.281/2019
Requerente: Roberto Borges 
Assunto: Programa de Regularização
Situação: Comunique-se
Data: 27/04/2021

Processo: 37.663/2013
Requerente: Genezio Zago
Assunto: Programa de Regularização LC nº 291/2012
Situação: Comunique-se
Data: 27/04/2021

Processo: 37.580/2016

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-029/2021. Processo licitatório: 
32157/2020. Objeto: Registro de Preço para a “Aquisição 
de medicamentos para atendimento de mandado judi-
cial”. Sessão pública de processamento: dia 25/05/2021 
às 09:00 horas. Da sessão pública: O processamento 
eletrônico será realizado através do endereço eletrôni-
co 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, 06 de maio de 
2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secretário Munici-
pal de Administração.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-031/2021. Processo licitatório: 
32156/2020. Objeto: Registro de Preço para a “Aquisição 
de medicamentos para uso na atenção básica II”. Sessão 
pública de processamento: dia 24/05/2021 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, 06 de maio de 2021. Wagner Luiz 
Eckstein Júnior – Secretário Municipal de Administra-
ção.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-036/2021. Processo licitatório: 
27031/2020. Objeto: Registro de Preço para a “Contra-
tação de empresa para serviços gráficos”. Sessão pública 
de processamento: dia 21/05/2021 às 09:00 horas. Da ses-
são 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, 05 de maio de 2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior 
– Secretário Municipal de Administração.

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO S-280/2020 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 280/20 - OBJETO: “LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL (UM GALPÃO), SITUADO NA RUA 
MARIA MARI, Nº 177 – JARDIM MONTE ALEGRE 
– TABOÃO DA SERRA/SP – 06755-390, DESCRITO 
NA CERTIDÃO DE MATRÍCULA Nº 48.296, DO OFI-
CIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE 
ITAPECERICA DA SERRA/SP, COM ÁREA TOTAL 
DO IMÓVEL DE 2.060 M²”. A PREFEITURA DO MU-
NICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, inscrita no CNPJ 
sob nº. 46.523.122/0001-63, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Administração, representada, neste ato, por 
seu Secretário Municipal de Administração, WAGNER 
LUIZ ECKSTEIN JUNIOR, brasileiro, portador da cé-
dula de identidade CIRG nº 33.938.923-0 e inscrito no 
CPF sob o nº 365.747.098-06, doravante denominada 
LOCATARIA, e, de outro lado, JESUS DURAN ADAN, 
espanhol, casado, administrador, portador da cédula de 
identidade nº W 636.814-1 e do CPF nº 484.044.898-15, 
residente e domiciliado na Rua Maria Mari, nº 323 – Ta-
boão da Serra/SP – 06755-390; doravante denominada 
LOCADOR, firmam o PRIMEIRO TERMO DE ADI-
TAMENTO CONTRATUAL, para as finalidades abaixo 
descritas: 1 – Fica prorrogado o prazo do contrato por 12 
(doze) meses, iniciando-se em 01/04//2021  e com térmi-
no em 31/03/2022. 2 – Para este novo período de vigência 
contratual, o valor mensal será de R$  21.039,06 (vinte 
e um mil, trinta e nove reais e seis centavos) e o anual 
será de R$ 252.468,72 (Duzentos e cinquenta e dois mil, 
quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois cen-
tavos). 3 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
contratuais não integrantes do presente instrumento.E, 
por estarem justas e contratadas, assinam as partes, o 
presente em 02 (duas) vias, de iguais teores e forma, na 
presença das testemunhas abaixo descritas. Taboão da 
Serra, 01 de abril de 2021. WAGNER LUIZ ECKSTEIN 
JUNIOR - Secretário de Administração - JESUS DU-
RAN ADAN – LOCADOR - GESTOR DO CONTRATO  
- Secretário Municipal de Administração - WAGNER 
LUIZ ECKSTEIN JUNIOR

Relatório de Movimentação de processos da Coorde-
nadoria de Aprovação de Projetos e Uso e Ocupação 
do Solo
Processo: 14.272/2018
Requerente: João Batista Fernandes Costa
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se
Data: 26/04/2021

Processo: 39.854/2013
Requerente: Jose Donizete Domingues
Assunto: Programa de Regularização LC nº 291/2012

demais cláusulas contratuais. Origem: Contrato de Fi-
nanciamento nº 0503.136-87/2019. Assinatura: 05/05/21.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA-Prefeito

EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATUAL
Tomador: P.M.T.S. Agente Financeiro: Caixa Econômi-
ca Federal. Objeto Resumido: Financiamento Programa 
FINISA para: Ampliação de UBS, Obras de contenção, 
Construção do SER e Implantação do Pq. Temático. 
Finalidade: Alterar o Anexo II – Cronograma de De-
sembolso: 2019-R$1.231.884,16; 2020-R$1.383.837,70; 
2021-R$ 7.384.278,14, do Contrato de Financiamento nº 
0529.597-19/2019, de 28/06/2019. Ficam inalteradas as 
demais cláusulas contratuais. Origem: Contrato de Fi-
nanciamento nº 0529.597-19/2019. Assinatura: 05/05/21.
JOSÉ APRIGIO DA SILVA-Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico nº. E-001/2021. Processo Adminis-
trativo nº. 29252/2020. Objeto: Registro de preço para 
a “Aquisição de fórmula neocate para atendimento de 
mandado judicial”. Contratante: Prefeitura do Municí-
pio de Taboão da Serra. Contratada: *Nutriport Comer-
cial Ltda, para o item 1)formula neocate advance – lata 
400gr, pelo valor de R$ 228,00/un; 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 22 de abril de 2021. 
Wagner Luiz Ecks tein Junior - Secretário Municipal de 
Administração.

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico nº. E-087/2020. Processo Adminis-
trativo nº. 22213/2020. Objeto: Registro de preço para 
a “Aquisição de oxigênio líquido medicinal, locação de 
concentrador e conjunto – PAD – Programa de Atendi-
mento Domiciliar”. Contratante: Prefeitura do Municí-
pio de Taboão da Serra. Contratada: *Air Liquide Brasil 
Ltda, para o Lote 1 composto por a) Locação mensal de 
conjunto –PAD pelo valor de R$1.525,00/un; b)Locação 
de kits concentradores – PAD pelo valor de R$320,00 e 
c) Oxigênio líquido medicinal pelo valor de R$53,33/m3; 
conforme valor constante do quadro resumo, parte inte-
grante do referido processo. Prazo de vigência: 12 (doze) 
meses, a contar da data da assinatura. Assinado em 29 de 
abril de 2021. Wagner Luiz Ecks tein Junior - Secretário 
Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico Nº. E-106/2020. Processo Adminis-
trativo Nº. 16356/2020. Objeto: RP - “Aquisição de me-
dicamentos - saúde mental”. Contratante: Prefeitura do 
Município de Taboão da Serra. Contratadas: *Cristália 
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, para os itens e 
pelos valores unitários: 10 - Fenitoina 100 mg/com – R$ 
0,119; 12 - Fenobarbital 100 mg/com – R$ 0,140; 13 - 
Fenobarbital 40 mg/ml - 20 ml - solucao oral/frs – R$ 
4,30; 18 - Haloperidol 1 mg/com – R$ 0,12; 20 - Halo-
peridol 5 mg/com – R$  0,20; 24 - Imipramina 25 mg/
com – R$ 0,31; 25 - Levomeprazina 100 mg/com – R$ 
0,50; 33 - Risperidona 2 mg/com – R$ 0,09; 40 - Trama-
dol cloridrato 50 mg/com – R$ 0,29; *Vital Hospitalar 
Comercial Ltda, para os itens e pelos valores unitários: 
19 - Haloperidol 2 mg/ml/frs – R$ 2,69; 30 - Petidina 
cloridrato 50 mg/ml - 2 ml/am – R$ 2,76; 41 - Tramadol 
cloridrato 50 mg/ml - 2 ml/am – R$ 0,90; *Portal Ltda, 
para o item e pelo valor unitário: 29 - Nortriptilina clo-
ridrato 25 mg/com – R$ 0,2276; *Medilar Importação e 
Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, para 
os itens e pelos valores unitários: 17 - Fluoxetina 20 mg/
com – R$ 0,0677; 21 - Haloperidol 5 mg/ml - 1 ml/am – 
R$ 1,0718; *Inovamed Hospitalar Ltda, para os itens e 
pelos valores unitários: 31 - Prometazina cloridrato 25 
mg/ml - 2 ml/am – R$ 1,89; 42 - Verapamil 80 mg/com 
– R$ 0,23; 16 - Flumazenil 0,1 mg/ml - 5 ml/am – R$ 
5,99; 34 - Sertralina cloridrato 50 mg/com – R$ 0,1099; 
*Fragnari Distribuidora De Medicamentos Ltda, para o 
item e pelo valor unitário: 6 - Carbonato de litio 300 mg/
com – R$ 0,51; *Futura Comércio de Produtos Médicos 
Hospitalares Eireli, para os itens e pelos valores unitá-
rios: 15 - Fluconazol 100 mg/cap – R$ 0,8113; 11 - Feni-
toina 50 mg/ml - 5 ml/am – R$ 2,61; *Dupatri Hospitalar 
Comércio, Importação e Exportação Ltda, para os itens 
e pelos valores unitários: 5 - Carbamazepina 20 mg/ml 
- 100 ml - suspensao oral/frs – R$ 8,25; 22 - Haloperi-
dol decanoato 70,52 mg/ml - ampola 1 ml/am – R$ 4,92; 
37 - Tioridazina 100 mg/com – R$ 0,80; 39 - Tramadol 
cloridrato 100 mg/ml - 10 ml - sol.oral/frs – R$ 9,10; 38 
- Tramadol cloridrato 100 mg/com – R$ 2,70; conforme 
valores constantes do quadro resumo, parte integrante 
do referido processo. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, 
a contar da data da assinatura constante do contrato. 
Wagner Luiz Ecks tein Junior - Secretário Municipal de 
Administração.

PORTARIA SGP Nº 015/2021
ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI, Secretário 
Municipal de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, DECIDE INSTAURAR 
o Processo de Sindicância nº 11.208/2021, cujos fatos 
descritos ficam fazendo parte da presente para todos os 
efeitos, sendo a Comissão Sindicante composta pelos 
membros permanentes da Secretaria Municipal de Saú-
de – SMS, nomeados por meio da Portaria nº 563/2021: 
FAUSTO SOUZA MARTINO (SMS), FABIANE RAN-
GEL DE GODOY DELFINO (SMS) e RICARDO RO-
DRIGUES SIMÕES (SMS), para sob a presidência do 
primeiro, iniciarem os trabalhos objetivando a apuração 
dos fatos.

Prefeitura de Taboão da Serra, 04 de maio de 2021.
ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI- Secretário 
Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 1.276/2021
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve NOMEAR a Comissão Permanente de Sindicân-
cia da Secretaria Municipal de Manutenção - SEMA, a 
qual será composta pelos seguintes servidores abaixo: 

Presidente: MARCELO BALARINI (SEMA) 
Membro: JOEL DE OLIVEIRA (SEMA)
Membro: LIGIA COSTA FELIX (SEMA)
Suplente: MANOEL PAULO TEIXEIRA (SEMA)
Suplente: LAERCIO GONÇALVES (SEMA)

Os membros acima serão designados pelo Cartório Dis-
ciplinar, e os procedimentos sindicantes serão instaura-
dos pela Secretaria de Gestão de Pessoas, na forma do 
artigo 118, da Lei Complementar Municipal nº 224/2010. 

Em casos específicos e determinados, poderá haver alte-
ração dos integrantes acima, mediante ato próprio.

Prefeitura de Taboão da Serra, 28 de abril de 2021.
JOSÉ APRÍGIO DA SILVA- Prefeito 

  PORTARIA SGP Nº 016/2021
 ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI, Secretário 
Municipal de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, DECIDE INSTAURAR 
o Processo de Sindicância nº 31.856/2020, cujos fatos 
descritos ficam fazendo parte da presente para todos 
os efeitos, sendo a Comissão Sindicante composta pe-
los membros permanentes da Secretaria Municipal de 
Transportes e Mobilidade Urbana – SETRAM, nomea-
dos por meio da Portaria nº 1.293/2021: VALDECI DOS 
SANTOS COSTA (SETRAM), ADENILSON GON-
ÇALVES DA SILVA (SETRAM) e CLOVIS FRANCIS-
CO DE PAULA (SETRAM), para sob a presidência do 
primeiro, iniciarem os trabalhos objetivando a apuração 
dos fatos.

Prefeitura de Taboão da Serra,  07 de maio de 2021.
ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI- Secretário 
Municipal de Gestão de Pessoas

ERRATA
Publicação Imprensa Oficial de Taboão da Serra – Edi-
ção 974 – ano XVI – Pág. 5 – Data 16/04/2021 –DISPEN-
SA N° S-125/21- Processo Administrativo nº 8.966/2021. 
Objeto: Emissão, entrega e administração de benefício 
de auxílio-alimentação. Onde se lê: Taboão da Serra, 13 
de abril de 2021 – LEIA-SE: Taboão da Serra, 12 de abril 
de 2021. Taboão da Serra, 05 de maio de 2021. KELLY 
PASSOS DUTRA- ANALISTA EM GESTÃO MUNI-
CIPAL. 

ERRATA
Publicação Imprensa Oficial Cidade de São Paulo – Edi-
ção n° 976 – Ano XVI – Pág. 03 – Data 30/04/2021 – 
DECISÃO DO SECRETÁRIO  - Processo licitatório: 
Inexigibilidade I-03/21- Processo Administrativo nº 
9611/2021. Objeto: Serviços de CORREIOS. Onde se 
lê: Taboão da Serra, 12 de março de 2021 – LEIA-SE: 
Taboão da Serra, 08 de abril de 2021, e onde se lê: T.S. 
12 de abril de 2021 – LEIA-SE: T.S. 08 de abril de 2021. 
Taboão da Serra, 05 de maio de 2021. KELLY PASSOS 
DUTRA- ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL. 

EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATUAL
Tomador: P.M.T.S. Agente Financeiro: Caixa Econômi-
ca Federal. Objeto Resumido: Financiamento Progra-
ma FINISA para: Construção de UBS`S, Aquisição de 
Equipamentos para UBS´S e Recapeamento Asfálticos. 
Finalidade: Alterar o Anexo II – Cronograma de Desem-
bolso: 2019 – R$2.425.993,82; 2020 – R$10.375.703,11; 
2021- R$7.198.303,07 , do Contrato de Financiamento 
0503.136-87/2019, de 28/06/2019. Ficam inalteradas as 
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Processo: 10.659/2021
Requerente: Sebastião Pereira da Silva
Assunto: Copia de Documentos
Situação: Comunique-se
Data: 29/04/2021

Processo: 12.727/2014
Requerente: Bela Vista Taboão SPE Ltda
Assunto: Projeto Modificativo
Situação: Comunique-se
Data: 29/04/2021

Processo: 32.656/2020
Requerente: Maria  Rosa II Empreeendimentos SPE Ltda
Assunto: Alvará provisório para Stand
Situação: Comunique-se
Data: 29/04/2021

Processo: 26.931/2020
Requerente: Dirceu Yoshio Sumioshi
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 29/04/2021

Processo: 25.571/2019
Requerente: Centennial Brasil Torres de Telecomunica-
çãoes Ltda
Assunto: Alvará para Instalação de Equipamentos
Situação: Comunique-se
Data: 29/04/2021

Processo: 10.277/2021
Requerente: Solvi Essencis Ambiental S.A 
Assunto: Certidão de Uso e Ocupação do Solo
Situação: Deferido
Data: 30/04/2021

Processo: 935/2021
Requerente: Francisco Antonio Marques da Silva
Assunto: Certificado de Conclusão (Habite-se)
Situação: Deferido

Requerente: Jose Maria Martins Sebastião
Assunto: Programa de Regularização LC nº 333/2015
Situação: Comunique-se
Data: 28/04/2021

Processo: 38.998/2016
Requerente: Orlando Lucio da Costa
Assunto: Programa de Regularização LC nº 333/2015
Situação: Comunique-se
Data: 29/04/2021
Processo: 28.087/2020
Requerente: Ramm Tecnologia em Manutencao e Auto-
mação Ltda
Assunto: Alvará de Obra de Terra
Situação: Comunique-se
Data: 29/04/2021

Processo: 7.321/2021
Requerente: Newcorp Empreendimentos e Participações 
Assunto: Aditamento
Situação: Comunique-se
Data: 29/04/2021

Processo: 11.699/2018
Requerente: Mitra Diocesana de Campo Limpo
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se
Data: 29/04/2021

Processo: 36.235/2016 
Requerente: Family Hospital S/S Ltda
Assunto: Alvará de Edificação 
Situação: Comunique-se
Data: 29/04/2021

Processo: 39.001/2016
Requerente: Orlando Lucio 
Assunto: Programa de Regularização LC nº 333/2015
Situação: Comunique-se
Data: 29/04/2021

SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - CADASTRO, ATUALIZAÇÃO E CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
A Prefeitura de Taboão da Serra, por intermédio do Departamento de Tributos, notifica os contribuintes abaixo elenca-
dos sobre o CADASTRO, ATUALIZAÇÃO E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE OFÍCIO, com 
base no artigo 129 da Lei Complementar Municipal  Nº 193/2009.  Na existência de débitos inscritos em Dívida Ativa, 
os mesmos permanecerão até que a empresa se manifeste.    

PERÍODO –  ABRIL/2021

PROCESSO CCM Nome / Razão Social CPF / CNPJ TIPO

31217/2020 20615 KARIN CRISTINA CLEMENTE DA SILVA 174.840.118-19 CANCELAMENTO DE OFÍCIO

4327/2021 32440 MARCOS VEMISIO RODRIGUES 12.556.871/0001-75 CANCELAMENTO DE OFÍCIO

3793/2021 43104 RUBENS LUIZ DA ROCHA 25.284.453/0001-18 CANCELAMENTO DE OFÍCIO

4887/2021 44431 T.C. MATIAS - CONSERTOS E PECAS 20.738.280/0001-47 CANCELAMENTO DE OFÍCIO

2434/2021 53266 EDVALDO MARQUES DA COSTA MACEDO 
DIAS 29711063816

12.351.629/0001-65 INDEFERIMENTO

SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOSNOTIFICAÇÃO POR EDITAL
CADASTRO DE EMPRESAS  - VRE-REDESIM

A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por intermédio do Departamento de Tributos, notifica os contribuintes 
elencados na  tabela abaixo que o cadastro/atualização de inscrição mobiliária solicitado através do sistema VRE-
-REDESIM foi finalizado, bem como cancelamento, indeferimento e bloqueio de ofício. Para os casos de cadastro, 
alteração de endereço,  horário, publicidade ou de área do estabelecimento foram geradas taxas a serem recolhidas.  
Os boletos podem ser retirados no site da Prefeitura de Taboão da Serra ou, presencialmente, na Central de Aten-
dimento ao Contribuinte, situada na Rua Elisabeta Lips, nº 55 Jardim Bom Tempo, das 8:30 às 16:30 horas. O não 
recolhimento das taxas acarretará na inscrição dos valores em dívida ativa, com os devidos acréscimos legais.  
  

PERÍODO  - ABRIL/2021

PROCESSO CCM Nome / Razão Social CNPJ TIPO

11437/2020 50972 CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA 36.571.847/0001-73 CADASTRO

32040/2020 52799 MINDLOG - SOLUCOES INTELIGENTES LIMITADA 37.836.532/0001-73 CADASTRO

33781/2020 52989 VERIAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 40.071.512/0001-63 CADASTRO

33797/2020 52991 CLEYSSON SANTOS DA SILVA 47141923888 40.104.340/0001-87 CADASTRO

2283/2021 53249 CEZAR AUGUSTO GUCCIONI PADUA 40.486.440/0001-15 CADASTRO

5837/2021 53535 RSF SOLFRUT COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI 40.917.366/0001-44 CADASTRO

6548/2021 53608 BICUDO TRANSPORTES LTDA 40.955.303/0001-82 CADASTRO

6661/2021 53620 ANDRE TRAJANO DA SILVA 31336468858 40.984.005/0001-10 CADASTRO

6952/2021 53642 RRS REGIONAL TABOAO DE SERVICOS DE APOIO 
ADM EIRELI  

41.018.004/0001-84 CADASTRO

Data: 29/04/2021

Processo: 929/2021
Requerente: Francisco Antonio Marques da Silva
Assunto: Certificado de Conclusão (Habite-se)
Situação: Deferido
Data: 29/04/2021

Processo: 10.895/2021
Requerente: Igor Portella Gonçalves
Assunto: Renovação de Cadastro de Profissional Liberal
Situação: Comunique-se
Data: 30/04/2021

Processo: 24.060/2019
Requerente: Jose Antonio dos Santos Neto
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 30/04/2021

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRO-
CESSOS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  -  
07/05/2021

Processo:  33915/2016
Requerente:  VANDERLITO NERY SANTOS
Assunto:  Prog. Reg. LC 333/2015  
Situação:   Comunique-se
Data:  26/04/2021

Processo:  7830/2021
Requerente:  IDALIA N.C. SALGUEIRO
Assunto:  Alvará de Reforma   
Situação:   Comunique-se
Data:  26/04/2021

Taboão da Serra, 07 de maio de 2021
 

NOTIFICAÇÕES POR EDITAL
3183  -  3188  -  3189    e  3225

A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por intermé-

dio da Coordenadoria de Fiscalização de Obras, notifica 
os proprietários titulares do domínio útil e os possuido-
res a qualquer título abaixo relacionado para que tomem 
ciência das notificações e autuações lavradas pelo des-
cumprimento dos artigos da Lei Complementar 181/09. 
O Auto de Infração será reaplicado enquanto não aten-
dida a notificação.

O prazo Complementar 181/09. O Auto de Infração será 
reaplicado enquanto não atendida a notificação para pa-
gamento 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:   3183
Contribuinte: GREGORIA ROSA DOS SANTOS/OU-
TRAS
INSCRIÇÃO:  263.63.78.0202
Infração: Dano ou obstrução de corpo d’água, galeria, 
via, passeio.  

NOTIFICAÇÃO:   3188
Contribuinte: HERCILIO TALARICO MARTINS
INSCRIÇÃO:  264.13.56.0040
Infração: Não manter o terreno limpo e livre de materiais 
nocivos à saúde pública.

NOTIFICAÇÃO:   3189
Contribuinte:  IVAN JORGE (ESPOLIO)
INSCRIÇÃO:  262.53.51.0077
Infração: Não manter o terreno limpo e livre de materiais 
nocivos à saúde pública.

NOTIFICAÇÃO:   3225
Contribuinte:  EDUARDO COUTO TARAS/OUTRO 
INSCRIÇÃO:  264.11.22.0511
Infração: 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 desacor-
do com o projeto aprovado. 

7842/2021 53690 REI DAS CAPAS ASSISTENCIA TECNICA DE CELU-
LARES EIRELI

32.217.485/0002-47 CADASTRO

7928/2021 53706 VERONICA ANHAIA BEZERRA 24.657.790/0001-40 CADASTRO

7927/2021 53709 Q DENGO MODA INFANTIL LTDA 41.075.247/0001-54 CADASTRO

8017/2021 53726 AMJ COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI 41.106.180/0001-78 CADASTRO

8063/2021 53734 BY NATIVE DISTRIBUIDORA EIRELI 39.256.869/0001-37 CADASTRO

8428/2021 53764 FABIO DE SOUZA MATOS 14044669830  41.114.634/0001-52 CADASTRO

8294/2021 53770 ORELLANA MORATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOGADOS LTDA

41.212.878/0001-78 CADASTRO

8638/2021 53773 NAYARA BARRETO DO NASCIMENTO 41.333.213/0001-12 CADASTRO

8654/2021 53775 DK2 SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 41.330.185/0001-80 CADASTRO

8690/2021 53780 E C C DOS SANTOS INTERVENCAO COMPORTA-
MENTAL

41.331.610/0001-55 CADASTRO

8695/2021 53781 I9 TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA  41.297.681/0001-89 CADASTRO

8708/2021 53782 TIAGO REIS FRANCO ALVES 41.237.028/0001-24 CADASTRO

8739/2021 53786 PRIME FERREIRA COMERCIO LTDA 41.283.627/0001-84 CADASTRO

8746/2021 53788 CONNOISSEUR INFOPRODUTOS LTDA 41.237.403/0001-36 CADASTRO

8769/2021 53791 GRACIELE BRAGA CORREA SARRACINI LTDA 41.237.350/0001-53 CADASTRO

8783/2021 53792 EIKON MUG SUBLIMACAO E COMERCIO LTDA 41.262.752/0001-08 CADASTRO

8784/2021 53793 RAISSA LOREN CAMPOS LTDA 41.190.887/0001-05 CADASTRO

8796/2021 53794 K E K COCCO E RIBEIRO CONSULTORIA ASSESSO-
RIA E PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA

41.308.257/0001-92 CADASTRO

8815/2021 53796 RESTAURANTE D NOGUEIRA LTDA 41.308.376/0001-45 CADASTRO

8859/2021 53798 HP&Z GESTAO E CONSULTORIA LTDA 41.325.618/0001-09 CADASTRO

8863/2021 53800 SERV PROD RBORT SERVICOS DE INFORMATICA 
LTDA

41.322.771/0001-82 CADASTRO

8873/2021 53802 LUCYANNE MENDES COELHO CRUZ LTDA 41.334.325/0001-98 CADASTRO

8954/2021 53808 SABRINA DO NASCIMENTO CASTILHO 11297146832 23.307.433/0001-90 CADASTRO

9000/2021 53817 RICARDO BARBOSA CONSULTORIA EM TECNOLO-
GIA DA INFO

41.388.861/0001-76 CADASTRO

9024/2021 53818 ARTUR ALEXANDRE BARBOSA DE AGUIAR      41.131.943/0001-30 CADASTRO

9027/2021 53819 RFA OLIVEIRA VESTUARIO E ACESSORIOS ECOM-
MERCE 

19.546.483/0001-52 CADASTRO

9039/2021 53820 JOSE GUILHERME MOREIRA DO NASCIMENTO 
CONSULTORIA  

41.286.779/0001-30 CADASTRO
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748/2021 18569 PEROY INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA 52.123.304/0001-40 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

741/2021 20284 AVANNT S/A. 02.575.767/0001-74 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

18204/2018 21931 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0004-60 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

12274/2020 26479 LOJAS AMERICANAS S.A 33.014.556/0263-14 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

38169/2018 29541 HIGIENE ATUAL PREST.SERV.CONT.PRAGAS 
LTDA-ME

60.161.726/0001-38 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

6302/2021 29590 NUTREL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 10.506.710/0001-41 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

22940/2018 29693 BRUNO FELIPE MARTINS 10.571.238/0001-20 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

1438/2021 31086 AZUL RESINAS EIRELI 09.640.163/0001-03 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

29350/2020 31652 SANDRA REGINA TORRES - COMERCIO E SER-
VICOS 

11.440.557/0001-60 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

7845/2021 33349 WILLIAM TIAGO DOS SANTOS 13.154.088/0001-48 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

4496/2021 36930 ELD CONSTRUCOES EIRELI  11.646.736/0001-58 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

34014/2020 37896 MEGA SWEET BR REPRESENTACOES LTDA 02.344.541/0001-62 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

26871/2018 39370 ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA 19.426.695/0001-04 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

3459/2021 40349 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0008-94 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

9115/2021 42624 TANAMAO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA-ME 10.677.343/0001-49 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

33501/2017 44576 OTICA PIRAJUSSARA TABOAO EIRELI-EPP 28.255.493/0001-20 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

19887/2018 46202 F&F DISTRIB.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA 10.854.165/0008-50 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

33564/2018 47047 LHANO EMPORIO E ROTISSERIE LTDA 31.638.440/0001-00 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

9446/2021 47274 UNIAO CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA 53.454.526/0001-08 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

27149/2019 49097 UNILEVER BRASIL LTDA.  61.068.276/0016-82 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

1431/2020 50298 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 
SICOOB ARENITO

07.026.923/0015-67 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

2984/2020 50410 ALLENART LETRAS & SIGNS COM.SERV.EIRELI 35.991.733/0001-10 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

23771/2020 51861 SLG PRIME CONSULTING CONSULTORIA & CURSOS 
LTDA 

38.268.145/0001-40  ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

29288/2020 52411 ADDRESSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 39.584.311/0001-80 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

3519/2021 53344 ALESSANDRA IZIDORO DE LIMA 40.651.971/0001-16 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

6914/2021 53640 M. C. EVANGELISTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 41.038.437/0001-00 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

7921/2021 48271 CASELLA CONTABILIDADE LTDA 30.149.081/0001-57 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

29981/2019 49268 MORETTI & BUCALAM REFORMAS E CONST. LTDA 34.614.508/0001-00 CANCELAMENTO

7915/2021 53714 CENTER CARNES E TREINAMENTOS BOI DO 
BAIRRO EIRELI

18.272.368/0002-55 INDEFERIMENTO

22543/2018 32354 ROSA PINK COM.VEST.E VARIEDADES LTDA-ME 12.253.185/0001-25 BLOQUEIO

SECRETARIA DE FINANÇAS
Despacho do Ordenador de Pagamentos

Acolhendo as justificativas das autoridades competentes  responsáveis e ordenadores de despesas de seus órgãos, que 
demonstraram a satisfação do requisito de  relevante razão de interesse público,  de que trata a parte final do artigo 5º 
do  Estatuto das Licitações,  Lei Federal 8.666/93 e demais alterações,  para justificar o pagamento de cada  uma das 
despesas a seguir indicadas,  independentemente da ordem cronológica da  
respectiva exigibilidade:  
  
a) Despesas  regularmente  empenhadas  relativas  à  Imprensa Oficial  do  Estado de  São Paulo,  DiárioOficial da  
União e  Imprensa Oficial Municipal, essenciais  ao cumprimento do  princípio da publicidade dos atos praticados na 
gestão do governo municipal.  
  
Empresa Documento Fiscal Valor R$
  
b) Despesas regularmente  empenhadas relativas a serviços de caráter contínuo,  imprescindíveis para o regular fun-
cionamento das  atividades  administrativas do  Município, cuja  inadimplência  acarretaria a interrupção no 
fornecimento de serviços de natureza essencial.  
  

Empresa Documento Fiscal Valor R$

VANIA APARECIDA MONTINI DE ABREU CHAVEIRO ME 534/ 535/ 528/ 533/ 541 2.139,00

Departamento Econômico Financeiro

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

N.º PROCESSO: 39357/2019            
DATA DE VALIDADE: 14/04/2022
RAZÃO SOCIAL: MASTER HEALTH LIFE SERV. MÉD.E DIAGNÓSTICOS LTDA (Equipamento)
CNPJ / CPF: 34.386.809/0001-15
ENDEREÇO: RUA ELISABETTA LIPS, 184 - JD. BONTEMPO - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: EDMILSON DIAS MENDES
RESP. TÉCNICO: AMAURY PADILHA BALSIMELLI
CONSELHO PROF.: CRM       Nº INSCR: 73.839  UF: (SP)
Em 14/04/2021
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento através da APM102/2021. 
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: 1864/2020

9056/2021 53824 CARLA FRANCINE DE OLIVEIRA JESUS CAMPOS 
APOIO ADM

41.409.245/0001-54 CADASTRO

9169/2021 53845 ALINE BORELLI ROMAO 38228474881  41.331.590/0001-12 CADASTRO

9188/2021 53848 BETANIA SOUZA SAMPAIO APOIO ADMINISTRATIVO 41.483.128/0001-30 CADASTRO

9202/2021 53851  LUMIHE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR-
MACAO LTD

41.472.114/0001-11 CADASTRO

9273/2021 53866  CFC REFRIGERACAO CLIMATIZACAO E MANUTEN-
CAO INDUST 

34.780.199/0001-30 CADASTRO

9288/2021 53867  NEISI SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 41.474.300/0001-90 CADASTRO

9428/2021 53877 ES PRESENTES E DECORACOES EIRELI 38.615.394/0001-65 CADASTRO

9518/2021 53890 LUIS CARLOS GOMES DO NASCIMENTO 
31394970838

40.515.232/0001-05 CADASTRO

9520/2021 53891 A.M.RODRIGUES MINIMERCADOS LTDA 41.528.468/0001-30 CADASTRO

9539/2021 53894 RAUL FERREIRA GONCALVES 41.357.317/0001-67 CADASTRO

9560/2021 53896 SUBTABRN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   41.492.698/0001-97 CADASTRO

9571/2021 53897 NATALIE A. DOS SANTOS LTDA 41.548.497/0001-64 CADASTRO

9574/2021 53898 SCANDURRA SERVICOS VETERINARIOS LT 41.542.041/0001-97 CADASTRO

9580/2021 53900 FCA-FERNANDA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS 
LTDA

41.542.103/0001-60 CADASTRO

9600/2021 53901 R F DA ROCHA TRANSPORTES 41.518.236/0001-00 CADASTRO

9610/2021 53902 R.S.ARAUJO LTDA 41.517.362/0001-31 CADASTRO

9615/2021 53903 GABRIELA ARRUDA RAMALHO SERVICOS ADMI-
NISTRATIVOS 

41.519.684/0001-10 CADASTRO

9626/2021 53906 GIOVANNA PIRES ABRANTES DOS SANTOS 
39874946890

41.037.491/0001-22 CADASTRO

9631/2021 53909 SPORTS ADVENTURE FIT EIRELI 41.503.463/0001-53 CADASTRO

9653/2021 53913 BRUNO WESSLEY NUNES ELYAS 35911548810 41.195.697/0001-80 CADASTRO

9658/2021 53916 SILAS VIEIRA RODRIGUES 28664291845 40.738.987/0001-60 CADASTRO

9674/2021 53919 NSAM MPTRL SERVICOS VENDAS GOVERNAMEN-
TAIS LTDA

41.568.123/0001-00 CADASTRO

9692/2021 53921 LUCAS FARES PEREZ CABRAL 41306877865    40.896.023/0001-40 CADASTRO

9725/2021 53925 ALEX LUCIO DA SILVA 27830549818 20.228.390/0001-69 CADASTRO

9744/2021 53927 CW INSTALACOES HIDRAULICA E ELETRICA LTDA 41.572.708/0001-02 CADASTRO

9747/2021 53929 GISELE DA SILVA SOUSA 41.073.762/0001-03 CADASTRO

9758/2021 53932  ALBARRETO CONSTRUCOES LTDA 41.576.227/0001-67 CADASTRO

9771/2021 53934 JULIO MATEUS PEREIRA LTDA 41.581.151/0001-68 CADASTRO

9871/2021 53942 NOVO HORIZONTE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 
EIRELI

41.127.315/0001-81 CADASTRO

9908/2021 53946 JAIRO NOGUEIRA NUNES 24.989.473/0001-21 CADASTRO

10267/2021 53972 MARCELO MORAES PAULINO SOLUCOES EM TI 41.639.729/0001-90 CADASTRO

10314/2021 53975 R&C CAMPOS SERVICOS DE ENTREGA LTDA. 27.036.346/0001-04 CADASTRO

10483/2021 53989 LISSA HORIGUCHI 41.619.899/0001-02 CADASTRO

10487/2021 53990 EDUARDO BATISTA DA SILVA 34965275870 32.165.746/0001-41 CADASTRO

10501/2021 53993 INOVARE PAVIMENTACOES UNIPESSOAL LTDA 41.629.531/0001-25 CADASTRO

10498/2021 53994 BRUNA BATISTA DOS SANTOS CONSULTORIA EM 
TECNOLOGI

41.610.553/0001-43 CADASTRO

10509/2021 53995 C. DA CONSULTA DENTAL LTDA. 40.121.595/0005-81 CADASTRO

10514/2021 53996 AGN PADRONE INSTALACOES ELETRICAS E 
HIDRAULICAS LTDA

41.659.745/0001-44 CADASTRO

10515/2021 53997 GUSTAVO LANDIVA SERVICOS VETERINARIOS 
LTDA  

41.607.221/0001-00 CADASTRO

10524/2021 53998 JEAN MAGO E-SPORTS LTDA 41.605.579/0001-01 CADASTRO

10526/2021 53999 NILZA CARDOSO RODRIGUES CONSULTORIA EM 
TECNOLOGI

41.639.867/0001-79 CADASTRO

10606/2021 54004 VIJAYA SAI INFORMATICA LTDA 41.666.715/0001-65 CADASTRO

10678/2021 54015 KLIU COMERCIAL LTDA 37.817.273/0001-33 CADASTRO

10759/2021 54021  WAGNER CLEMENTE SCHMITZ LTDA 41.663.447/0001-28 CADASTRO

10827/2021 54025 ANDANCAS - DIALOGANDO COM O CORPO, ARTE 
E EDUCAC

41.714.127/0001-50 CADASTRO

5663/2021 1952 KIDDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 60.688.090/0001-87 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

10486/2019 3537 NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A. 56.994.502/0098-62 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

6453/2021 4954 CENTRO OFTALMOLOGICO TABOAO LTDA 51.434.272/0001-30 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

28776/2020 6703 IZUMI INDUSTRIA ELETRONICA LTDA     54.434.055/0001-39 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

9184/2021 7983 OFICINA DE CONSERTOS DE MOTOS CANDELARIA 57.105.165/0001-45 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

22149/2018 15657 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 49.475.833/0001-06 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

9917/2021 15908 AGENCIA SERRA DE VIAGENS E TUR. LTDA ME 01.510.157/0001-20 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
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RAZÃO SOCIAL: EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA
CNPJ / CPF: 302.302.628-99
Em 26/04/2021
Indeferida a solicitação de Licença de Funcionamento 
por não atendimento a legislação. 

N.º PROCESSO: 22331/2007            DATA DE VALI-
DADE: 26/04/2022
RAZÃO SOCIAL: DROGARIA NOVA PIRAJUSSA-
RA LTDA - ME
CNPJ / CPF: 08.819.550/0001-49
ENDEREÇO: ESTR. KIZAEMON TAKEUTI, 2514 - 
PQ. SÃO JOAQUIM - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: ISABELA GIGLIO LEITE GOMES
RESP. TÉCNICO: ELIVÂNIA FERREIRA BRAÚNA
CONSELHO PROF.: CRF       Nº INSCR: 65.873  UF: 
(SP)
RESP. TÉCNICO SUBST.: MIRALDO ANDRADE 
RIBEIRO
CONSELHO PROF.: CRF       Nº INSCR: 77.170  UF: 
(SP)
Em 26/04/2021
Deferida a solicitação de renovação de Licença de Fun-
cionamento através da APP256/2020. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 32789/2014
RAZÃO SOCIAL: I. ALVES SUPERMERCADO LTDA
CNPJ / CPF: 21.052.309/0001-03
Em 27/04/2021
Cancelamento da licença de funcionamento por situação 
baixada no CNPJ da empresa.

N.º PROCESSO: 7660/2012
RAZÃO SOCIAL: ANDRÉ LUIS EGYDIO
CNPJ / CPF: 010.626.878-33
ENDEREÇO: RUA LUIS CARLOS VENTURA, 106 - 
JD. MITUZI - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: ANDRÉ LUIS EGYDIO 
RESP. TÉCNICO: ANDRÉ LUIS EGYDIO
CONSELHO PROF.: CRO       Nº INSCR: 27.922  UF: 
(SP)
RESP. TÉCNICO SUBST.: CARLOS RENATO PE-
DRELLI
CONSELHO PROF.: CRO       Nº INSCR: 102.482  UF: 
(SP)
Em 27/04/2021
Cancelamento da licença de funcionamento por encerra-
mento das atividades.
N.º PROCESSO: 37748/2017         DATA DE VALIDA-
DE: 28/04/2022
RAZÃO SOCIAL: UP FARMA LTDA - ME
CNPJ / CPF: 29.021.257/0001-01
ENDEREÇO: RUA DR. CARLOS SIQUEIRA NETO, 
175 - PQ. PINHEIROS-TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARCOS CORDEIRO
RESP. TÉCNICO: MARCOS CORDEIRO
CONSELHO PROF.: CRF  Nº INSCR: 97.543  UF: (SP)
Em 28/04/2021
Deferida a solicitação de renovação de Licença de Fun-
cionamento através da APP606/2019. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 29058/2007         
RAZÃO SOCIAL: NOTRE DAME INTERMÉDICA 
SAÚDE S.A.
CNPJ / CPF: 44.649.812/0040-44
ENDEREÇO: RUA DO CARMO, 131- VILA SANTA 
LUZIA  -TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARCELO EDUARDO MAGA-
LHÃES
RESP. TÉCNICO: BRUNO HEES TOEWS
CONSELHO PROF.: CRM  Nº INSCR: 167.551  UF: (SP)
Em 28/04/2021
Deferidas as solicitações de baixa de responsabilidade 
técnico de Lauro Ferreira Barbanti – CRM 55.146 atra-
vés da APM317/2020, assunção de responsabilidade téc-
nica através da APM318/2020 e alteração de responsável 
legal através da APM319/2020.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 22499/2020
RAZÃO SOCIAL: A SAÚDE CLÍNICA DE VACINA 
LTDA (Serviço de Vacinação)
CNPJ / CPF: 37.240.499/0001-14
ENDEREÇO: RUA ERNESTO CAPELARI, 242 - PQ. 

DA GLÓRIA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: ROBERTA CILENE LISBOA DE C. 
PONTES
RESP. TÉCNICO: ROBERTA CILENE LISBOA DE C. 
PONTES
CONSELHO PROF.: CRO       Nº INSCR: 56.971  UF: 
(SP)
Em 04/05/2021
Cancelamento da licença de funcionamento por encerra-
mento das atividades.

N.º PROCESSO: 5201/2005
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PÚB. 
MUN. DE TABOÃO DA SERRA (Lanchonete)
CNPJ / CPF: 51.439.677/0001-61
ENDEREÇO: RUA JOSÉ CARLOS MACEDO SOA-

SANTOS DUMONT - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: DJALMA DA CRUZ GOUVEIA
RESP. TÉCNICO: SONIA REGINA MATIAS DE PINA 
LUERSEN
CONSELHO PROF.: CAU  Nº INSCR: A12968-2  UF: 
(SP)
Em 30/04/2021
Deferida a solicitação de Laudo Técnico de Avaliação 
(LTA).
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 28792/2019
RAZÃO SOCIAL: HELENA DE LOURDES DOS 
SANTOS
CNPJ / CPF: 033.264.504-51
ENDEREÇO: AV. LAURITA ORTEGA MARI, 2029 - 
SL 01- PQ. PINHEIROS-TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: HELENA DE LOURDES DOS SAN-
TOS
RESP. TÉCNICO: HELENA DE LOURDES DOS SAN-
TOS
CONSELHO PROF.: CRO       Nº INSCR: 106.057  UF: 
(SP)
Em 03/05/2021
Indeferida a solicitação de Licença de Funcionamento 
por encerramento das atividades. 

N.º PROCESSO: 49632/2019            DATA DE VALIDA-
DE: 04/05/2022
RAZÃO SOCIAL: GRIPP IND. DE EQUIP. PARA 
SAÚDE LTDA
CNPJ / CPF: 34.431.146/0001-03
ENDEREÇO: RUA IDA ROMUSSI GASPARINETTI, 
300 - GALPÃO 03 - PQ. LAGUNA - TABOÃO DA SER-
RA/SP
RESP. LEGAL: JOSÉ AMOROSO
RESP. TÉCNICO: DOUGLAS PEREIRA LUJAN
CONSELHO PROF.: CREA     Nº INSCR: 5063803920  
UF: (SP)
Em 04/05/2021
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 18115/2019            DATA DE VALIDA-
DE: 03/05/2022
RAZÃO SOCIAL: ELCO DO BRASIL LTDA
CNPJ / CPF: 02.860.574/0001-65
ENDEREÇO: AV. ARMANDO DE ANDRADE, 549 
- PQ. SANTOS DUMONT- TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: HENRIQUE SAMUEL ANDRADE 
PINTO
RESP. TÉCNICO: CHRISTIANE ALMEIDA SILVA 
BRITO
CONSELHO PROF.: CRN       Nº INSCR: 6317  UF: (SP)
Em 03/05/2021
Deferida a solicitação de Licença de Funcionamento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 28982/2017            DATA DE VALIDA-
DE: 30/04/2022
RAZÃO SOCIAL: DROGARIA E PERFUMARIA 
NOVA TABOÃO LTDA - ME
CNPJ / CPF: 27.882.746/0001-22
ENDEREÇO: ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 
1617 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: CARLOS ALBERTO PEREIRA
RESP. TÉCNICO: SYNNECIA SILVA
CONSELHO PROF.: CRF       Nº INSCR: 100.009  UF: 
(SP)
RESP. TÉCNICO SUBST.: RONEY DE ANDRADE 
LIMA
CONSELHO PROF.: CRF       Nº INSCR: 72.403  UF: 
(SP)
Em 30/04/2021
Deferida a solicitação de renovação de Licença de Fun-
cionamento através da APP444/2020. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vi-
gente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 34710/2010
RAZÃO SOCIAL: ROBERTA CILENE LISBOA DE C. 
PONTES SERV. ODONTOLÓGICOS - ME
CNPJ / CPF: 12.419.316/0001-00
ENDEREÇO: RUA CAETANO BARRELA, 193 - JD. 

RES, 147 - JD. BOM TEMPO - TABOÃO DA SERRA/
SP
Em 04/05/2021
Cancelamento da licença de funcionamento por encerra-
mento das atividades.

N.º PROCESSO: 4160/2020
RAZÃO SOCIAL: SCHARLAB BRASIL MATERIAL 
PARA LABORATÓRIOS S/A
CNPJ / CPF: 64.568.710/0001-03
ENDEREÇO: RUA AUSTRÁLIA, 325 /GALPÃO 345 - 
PQ. IND. DACI - TABOÃO DA SERRA/SP
Em 04/05/2021
Indeferido a solicitação de licença de funcionamento por 
situação baixada de CNPJ.
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