Ano IX - Edição 754- Cidade Taboão da Serra, 17 de Outubro de 2017 - Prefeito Fernando Fernandes Filho
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, DECRETA:
DECRETO Nº 212 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017
Dispõe sobre regulamentação da quitação de débitos
para com a Fazenda Municipal com anistia de multa moratória e juros de mora de que trata a Lei Complementar
nº 344, de 10/08/2017.
Art. 1º A quitação de débitos para com a Fazenda Municipal com anistia de multa moratória e juros de mora,
de que trata a Lei Complementar nº 344, de 10/08/2017,
poderá ser efetuada na forma prevista na referida lei e no
presente Decreto, através de pagamento, dação em pagamento, compensação ou transação.
Parágrafo único A quitação de débitos, inclusive através
de dação em pagamento, compensação ou transação,
deverá atender, no que couber, também o disposto nas
Leis Complementares nº 121 de 19/01/2006 e nº 299 de
17/04/2013.
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Art. 2º A quitação de que trata o artigo 1º deste Decreto,
quando efetuada através de Dação em Pagamento, Compensação ou Transação deverá ser precedida de procedimento administrativo próprio, iniciado por proposta do
próprio contribuinte interessado.
§ 1º Para a aplicação dos benefícios de anistia de multa
e juros de mora previstos na Lei Complementar nº 344,
de 10/08/2017, o respectivo procedimento deverá estar
concluído, com a lavratura do respectivo instrumento
próprio, dentro dos prazos previstos na mencionada lei.
§ 2º O procedimento administrativo deverá estar instruído, dentre outros, com os documentos necessários à
comprovação do Cálculo da Divida a ser quitada, o Valor
dos Imóveis oferecidos em pagamento, através de laudo
próprio ou o montante do crédito a que o contribuinte
tenha direito líquido e certo junto ao Município, a Titularidade da propriedade, a Legitimidade do interessado, bem como a não incidência de ônus ou gravames de
qualquer natureza.
Art. 3º A Dação em Pagamento, a Compensação ou a
Transação, dependerão de interesse público manifesto
que deverá estar justificado no respectivo procedimento
administrativo, através de manifestação da área competente da Administração Municipal.
Parágrafo único Após a manifestação dos titulares das
respectivas áreas interessadas, bem como da Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos e da Secretaria Municipal da Fazenda o processo administrativo será submetido ao Prefeito Municipal para decisão.
Art. 4º Caso o montante dos débitos do contribuinte seja
superior ao valor do correspondente crédito, a diferença
deverá ser recolhida aos cofres municipais dentro dos
prazos e condições estabelecidas na Lei Complementar
nº 344, de 10/08/2017.
Parágrafo único Em situação inversa à prevista no presente artigo, a Fazenda Municipal não efetuará qualquer
pagamento ao contribuinte.
Art. 5º Em se tratando de créditos da Fazenda Municipal,
em fase de cobrança judicial, a quitação somente se efetuará mediante o recolhimento das respectivas custas e
verbas de sucumbência.
Art. 6º A área competente da administração municipal
procederá aos respectivos lançamentos nos sistemas
contábeis próprios relativos aos procedimentos de quitação dos Débitos para com a Fazenda Municipal de que
trata este Decreto.
Art. 7º Aplicam-se à quitação dos débitos de que trata o

presente Decreto, no que couber, todas as demais normas constantes do Código Tributário Nacional, Código
Tributário Municipal, bem como da legislação municipal
pertinente.

iniciarem os trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 11 de outubro de 2017.
GILMAR LEONE - Secretário Municipal de Gestão de
Pessoas

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 17 de outubro
de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA SGP Nº 003/2017

PORTARIA Nº. 1014/2017
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista do resultado apresentado pela
Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº
01/2017, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o
cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com
a respectiva referência de vencimento, que segue:
CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA

REF.: 2308

CLAS

NOME

DOCUMENTO

10

BRUNA RODRIGUES BARBOSA

2707325 - PI

Fica o nomeado acima convocado a tomar posse em seu
cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar
sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo
19 da Lei Complementar nº. 18/1994.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 05 de setembro
de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
PORTARIA Nº. 1055/2017
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista do resultado apresentado pela
Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº
02/2017, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o
cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com
a respectiva referência de vencimento, que segue:
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL REF.: 2305
CLAS

NOME

6

ANA PAULA MACHADO

DOCUMENTO
466614573 - SP

7

MILENE KEIKO IRAMINA

481732433 - SP

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse
em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo,
tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o
artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de setembro
de 2017. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
PORTARIA SGP Nº 015 /2017
GILMAR LEONE, Secretário Municipal de Gestão de
Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, DECIDE INSTAURAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 27.018/2017, cujos fatos ali descritos
ficam fazendo parte da presente para todos os efeitos,
em desfavor da servidora JACQUELINE HELOISI DA
COSTA QUEIROZ, matrícula 43.452, cargo PEB II, por
suposta prática de ABANDONO DE CARGO, violando
em tese os artigos 34, inciso I e 35 da LC nº 224/2010,
sendo a Comissão Disciplinar, composta pelos membros
da Comissão Permanente da Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia, ALEX ARAÚJO DOS
SANTOS (PROCURADOR MUNICIPAL), VÂNIA
LÚCIA TEBET DE OLIVEIRA (SEDUC), ROSÁLIA
BARBOSA FREITE (SEDUC), nomeados por meio da
portaria nº 924/2017, para sob a presidência do primeiro,

GILMAR LEONE, Secretário Municipal de Gestão de
Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, DECIDE INSTAURAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 24.094/2017, cujos fatos ali descritos
ficam fazendo parte da presente para todos os efeitos, em
desfavor da servidora SARA NAIM FAKAHA MADY,
matrícula 46.616, cargo Médica, por suposta prática de
ABANDONO DE CARGO, violando em tese os artigos
34, inciso I e 35 da LC nº 224/2010, sendo a Comissão
Disciplinar, composta pelos membros da Comissão
Permanente da Secretaria Municipal de Saúde, ALEX
ARAÚJO DOS SANTOS (PROCURADOR MUNICIPAL), MARIA APARECIDA RODRIGUES (SMS),
LOURDES DE FÁTIMA SOUZA SANTOS (SMS), nomeados por meio da portaria nº 922/2017, para sob a presidência do primeiro, iniciarem os trabalhos objetivando
a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 05 de setembro de 2017.
GILMAR LEONE - Secretário Municipal de Gestão de
Pessoas
PORTARIA SGP Nº 008/2017
GILMAR LEONE, Secretário Municipal de Gestão de
Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, DECIDE INSTAURAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 26.993/2017, cujos fatos ali descritos
ficam fazendo parte da presente para todos os efeitos,
em desfavor da servidora CAREN PICIOLI ARAÚJO,
matrícula 45.730, cargo Enfermeira, por suposta prática
de INASSIDUIDADE HABITUAL, violando em tese
os artigos 37, inciso I e II da LC nº 224/2010, sendo a
Comissão Disciplinar, composta pelos membros da Comissão Permanente da Secretaria Municipal de Saúde,
ALEX ARAÚJO DOS SANTOS (PROCURADOR
MUNICIPAL), MARIA APARECIDA RODRIGUES
(SMS), LOURDES DE FÁTIMA SOUZA SANTOS
(SMS), nomeados por meio da portaria nº 922/2017, para
sob a presidência do primeiro, iniciarem os trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 27 de setembro de 2017.
GILMAR LEONE - Secretário Municipal de Gestão de
Pessoas
PORTARIA SGP Nº 016/2017
GILMAR LEONE, Secretário Municipal de Gestão de
Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, DECIDE INSTAURAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 29.778/2017, cujos fatos ali descritos
ficam fazendo parte da presente para todos os efeitos,
em desfavor da servidora LEONA RODRIGUES DA
SILVA, matrícula 43.051, cargo PEB II, por suposta
prática de ABANDONO DE CARGO, violando em tese
os artigos 34, inciso I e 35 da LC nº 224/2010, sendo a
Comissão Disciplinar, composta pelos membros da Comissão Permanente da Secretaria Municipal de Educação, ALEX ARAÚJO DOS SANTOS (PROCURADOR
MUNICIPAL), VÂNIA LÚCIA TEBET DE OLIVEIRA
(SEDUC), ROSÁLIA BARBOSA FREIRE (SEDUC),
nomeados por meio da portaria nº 924/2017, para sob a
presidência do primeiro, iniciarem os trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 16 de outubro de 2017.
GILMAR LEONE -Secretário Municipal de Gestão de
Pessoas
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
TABOÃO DA SERRA
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COMUNICA:
N.º PROCESSO: 5765/1999
DATA DE VALIDADE:
03/10/2018
RAZÃO SOCIAL: CARLA ADRIANA DE FREITAS
CNPJ / CPF: 719.382.146-68
ENDEREÇO: ESTR. BENEDITO CESÁRIO DE OLIVEIRA, 682 – VILA IASI – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: CARLA ADRIANA DE FREITAS
RESP. TÉCNICO: CARLA ADRIANA DE FREITAS
CONSELHO PROF.: CRO Nº INSCR: 54.044 UF : (SP)
Em 09/10/2017
Deferida a solicitação de renovação de Licença de Funcionamento de estabelecimento e equipamento através
da APM 203/2017.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências.
N.º PROCESSO: 14302/2004 DATA DE VALIDADE:
03/10/2018
RAZÃO SOCIAL: SILVIA HELENA DA CUNHA
CNPJ / CPF: 143.516.408-39
ENDEREÇO: RUA COMENDADOR ÂNGELO RINALDI, 105 – SALA 03 – PQ. SANTOS DUMONT –
TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: SILVIA HELENA DA CUNHA
RESP. TÉCNICO: SILVIA HELENA DA CUNHA
CONSELHO PROF.: CRO Nº INSCR: 53.779 UF : (SP)
Em 10/10/2017
Deferida a solicitação de renovação de Licença de
Funcionamento de estabelecimento através da APM
086/2017.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências.
N.º PROCESSO: 7058/2017
RAZÃO SOCIAL: SCAN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA
CNPJ / CPF: 02.888.257/0003-94
ENDEREÇO: RUA TEREZA MARIA LUIZETTO, 295
– VILA SANTA LUZIA
Em 10/10/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo município através da Lei Municipal 1225 de 15 de outubro
de 1998, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em
Processo Administrativo Sanitário.
Data do AIP: 10/10/2017
Tipificação da Infração: Art. 122, inciso XX da Lei Estadual 10083/98, adotada por este município através da Lei
Municipal 1225/98.
Penalidade Imposta: Advertência.
N.º PROCESSO: 20602/2017
RAZÃO SOCIAL: ACADEMIA EXPLOSÃO FITNESS
LTDA - ME
CNPJ / CPF: 18.957.828/0001-06
ENDEREÇO: AV. FERNANDO FERNANDES, 119 –
JD. MITUZI
Em 10/10/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo município através da Lei Municipal 1225 de 15 de outubro
de 1998, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em
Processo Administrativo Sanitário.
Data da autuação: 29/06/2017 (AIF-TS 1189)
Tipificação da Infração: Por fazer funcionar estabelecimento de interesse à saúde sem licença de funcionamento contrariando a legislação sanitária vigente.
Decisão Final: Lavratura de Auto de Imposição de Penalidade de advertência.
Penalidade Imposta: Interdição total – AIP- TS 1727.
N.º PROCESSO: 27749/2017
RAZÃO SOCIAL: REYNALDO ORDONEZ MAYGUA
CNPJ / CPF: 703.773.221-48
CNAE: 8630-5/04 - Atividade odontológica
ENDEREÇO: RUA IBIÚNA, 157 – SALA 02
Em 10/10/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo município através da Lei Municipal 1225 de 15 de outubro
de 1998, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em
Processo Administrativo Sanitário.
Data da Autuação: 18/09/2017 por meio do AIF-TS 1116
e 1117.

Tipificação da Infração: contrariar o disposto no artigo
86 e artigo 54 da Lei Estadual 10083/1998 adotada pelo
município por meio da Lei 1225/1998 c/c Art. 12º, 14º
da resolução SS 15/98 e Art. 5º e Art. 33º da Portaria
CVS 01/2017.
Penalidade imposta: Interdição total do estabelecimento
por meio do AIP-TS 1703.
Data da lavratura AIP: 18/09/2017.
Decisão final: não apresentado recurso à autoridade sanitária. Fica mantida a penalidade aplicada.
N.º PROCESSO: 27741/2017
RAZÃO SOCIAL: COMÉRCIO DE SUCATAS REGIONAL DO TABOÃO LTDA - ME
CNPJ / CPF: 04.812.683/0001-32
CNAE: 4687-7/01 Comércio Atacadista de Papel e Papelão
ENDEREÇO: ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA,
840 E 844 – JD. RECORD
Em 10/10/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo
município através da Lei Municipal 1225 de 15 de outubro de 1998, torna público o Processo Administrativo
Sanitário.
Data da Autuação: 21/09/2017 por meio do AIF-TS 1337.
Tipificação da Infração: artigos 86 e 95 da Lei Estadual 10083/1998 adotada pelo município por meio da Lei
1225/1998, conforme o disposto no artigo 110 e artigo
112, incisos I e XX, da Lei Estadual 10083/1998.
Decisão da defesa: deferida.
Data da decisão: 10/10/2017.
Decisão final: auto de infração cancelado por não haver descumprimento do artigo 86 da Lei Estadual
10083/1998, adotada pelo por meio da Lei Municipal
1225/1998.
N.º PROCESSO: 29645/2015
RAZÃO SOCIAL: GSR COMÉRCIO DE METAIS
LTDA - ME
CNPJ / CPF: 11.494.207/0001-86
ENDEREÇO: RUA IGUAPE, 220 – JD. TRÊS MARIAS
– TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: SAYONARA MARIA DE OLIVEIRA
BARROS
Em 10/10/2017
Indeferida a solicitação de Licença de Funcionamento.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências.
N.º PROCESSO: 24205/2010
RAZÃO SOCIAL: SDT 3 CENTRO COMERCIAL
LTDA
CNPJ / CPF: 02.463.746/0001-67
ENDEREÇO: ROD. REGIS BITTENCOURT, Km 271,5
– CIDADE INTERCAP - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: RENATO RIBEIRO DE ANDRADE
BOTELHO
RESP. TÉCNICO: ANNEROSE CRECENCIO DA
CRUZ
CONSELHO PROF.: CRQ Nº INSCR: 04268701 UF
: (SP)
Em 10/10/2017
Deferidas as solicitações de baixa de responsabilidade
técnica de através da APM 186/2017 e assunção de responsabilidade técnica através da APM 187/2017.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências.
N.º PROCESSO: 14911/2017
RAZÃO SOCIAL: PRO FIX CONSTRUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI
CNPJ / CPF: 07.663.477/0001-04
CNAE: 3600-6/01 Captação, Tratamento e Distribuição
de Água
ENDEREÇO: RUA ANTENOR NOGUEIRA, 07 – JD.
TRÊS MARIAS
Em 10/10/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo
município através da Lei Municipal 1225 de 15 de outubro de 1998, torna público o Processo Administrativo
Sanitário.
Data da Autuação: 04/04/2017 por meio do AIF-TS 1320.
Tipificação da Infração: contraria artigo 13, inciso III,
item b e artigo 39, parágrafo 5º da Portaria 2914/2011 c/c
artigo 95 da Lei Estadual 10083/1998, conforme artigo
110 e incisos XIX, XX do artigo 122 da Lei Estadual
10083/1998 adotada pelo município por meio da Lei
1225/1998.
Defesa: não foi apresentada pelo infrator.

Data da Decisão da penalidade: 13/06/2017.
Penalidade imposta: Multa no valor de 20 UFMs (vinte
unidades fiscais do município).
Data da lavratura da penalidade: 21/06/2017 por meio do
AIP-TS 1015.
Decisão final: não apresentado recurso à autoridade sanitária. Fica mantida a penalidade aplicada.
Data da Notificação de recolhimento de multa:
11/07/2017 por meio da NRM-TS 0106.
N.º PROCESSO: 20986/2017
RAZÃO SOCIAL: PRO FIX CONSTRUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI
CNPJ / CPF: 07.663.477/0001-04
CNAE: 3600-6/01 Captação, Tratamento e Distribuição
de Água
ENDEREÇO: RUA ANTENOR NOGUEIRA, 07 – JD.
TRÊS MARIAS
Em 10/10/2017
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo
município através da Lei Municipal 1225 de 15 de outubro de 1998, torna público o Processo Administrativo
Sanitário.
Data da Autuação: 13/07/2017 por meio do AIF-TS 1262.
Tipificação da Infração: artigo 6º e seu parágrafo único, da Resolução SS65/2005, alterada pela Resolução
SS65/2016, c/c o artigo 13, inciso V da Portaria Federal
2914/2011, c/c o artigo 95 da Lei Estadual 10083/1998,
adotada pelo município por meio da Lei 1225/1998.
Defesa: a defesa foi apresentada fora do prazo legal.
Data da Decisão da penalidade: 28/07/2017.
Penalidade imposta: Multa no valor de 30 UFMs (trinta
unidades fiscais do município) por meio do AIP-TS 1463.
Data da lavratura AIP: 31/07/2017.
Decisão final: apresentado recurso à autoridade sanitária. Recurso indeferido. Fica mantida a penalidade aplicada.
Notificação de recolhimento de multa: NRM-TS 0109
lavrado em 11/09/2017. Enviado e recebido via A.R. dia
14/09/2017.
N.º PROCESSO: 8594/2008
DATA DE VALIDADE:
10/10/2018
RAZÃO SOCIAL: DROGARIA CAMPEÃ POPULAR
DE PIRAJUSSARA LTDA
CNPJ / CPF: 09.385.786/0001-87
ENDEREÇO: ESTR. KIZAEMON TAKEUTI, 2894 –
PQ. SÃO JOAQUIM – TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: GIOVANI TOSCANO BONDANÇA
RESP. TÉCNICO: ALEXANDRE TOSHIO KAIHARA
CONSELHO PROF.: CRF Nº INSCR: 30.797 UF : (SP)
RESP. TÉCNICO: CÉLIA REGINA DE LIMA SOUZA
CONSELHO PROF.: CRF Nº INSCR: 81.285 UF : (SP)
RESP. TÉCNICO: ELAINE OLIVEIRA SANTOS DE
PAULA
CONSELHO PROF.: CRF Nº INSCR: 48.028 UF : (SP)
Em 10/10/2017
Deferida a solicitação de renovação de Licença de Funcionamento através da APP 551/2016.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências.
CMDU – Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente de Taboão da Serra/SP
Regimento Eleitoral para o biênio 2017/2019
MAURÍCIO TADEU GOMES DA SILVA, coordenador
da Comissão Eleitoral do CMDU (Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente), constituída nos termos do artigo 29, § 4º da Lei Complementar
132/2006 (Plano Diretor Participativo), bem como da
Resolução 002/2017 CMDU, publicada na Edição nº 744
da Imprensa Oficial do Município de Taboão da Serra/
SP, DECLARA aberto o Processo Eleitoral efaz saber
que a presente Comissão Eleitoral decide e eu sanciono
o Regimento Eleitoral para a composição do CMDU biênio 2017/2019, a seguir:
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º - Este Regimento Eleitoral tem por objetivo regulamentar a eleição dos membros que comporão o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente para o mandato 2017/2019, nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 132/2006 (Plano Diretor
Participativo).
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 2º - O processo eleitoral será coordenado pela

Comissão Eleitoral, constituída pela Resolução
002/2017CMDU, publicada na Edição nº 744 da Imprensa Oficial do Município de Taboão da Serra/SP, comissão
esta composta por 08 (oito) conselheiros titulares e/ou
suplentes, sob a coordenação do conselheiro Maurício
Tadeu da Silva.
Art. 3º - Compete à Comissão Eleitoral publicar agenda
e, se necessário, normas complementares para efetuar
todo o processo eleitoral visando à escolha e indicação
dos representantes conselheiros titulares e respectivos
suplentes, conforme estabelece o artigo 29 da Lei Complementar 132/2006, com redação vigente à data da abertura do processo eleitoral.
Art. 4º - Compete ao Coordenador da Comissão Eleitoral:
I – Conduzir o processo eleitoral desde sua instalação até
a conclusão do pleito;
II – Representar a Comissão Eleitoral em atos, eventos,
e sempre que solicitado pelos segmentos que comporão
o referido Conselho ou indicar representante, desde que
membro da Comissão Eleitoral;
III – Receber a documentação e o material utilizado no
processo de indicação de conselheiros, documentação
esta que deverá ser entregue na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente
(SEHAB), sito na Praça Miguel Ortega, 286 – 3º andar –
Pq. Assunção, respeitados os prazos estabelecidos neste
Regimento.
a)
Para atendimento do disposto neste inciso, fica indicado o Secretário Executivo do CMDU, Sr.
Adriano Passero Vieira, como responsável por receber
a documentação e o material utilizado no processo de
indicação dos conselheiros;
b)
Em sua eventual ausência, a documentação
será recebida por servidor indicado pela SEHAB.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
Art. 5º - Conforme disposto na Lei Complementar
132/2006, o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente tem a seguinte composição
tripartite:
I – 10 (dez) representantes do Poder Público Municipal,
sendo que 08 (oito) serão indicados pelo Prefeito Municipal e 02 (dois) indicados pelo Poder Legislativo, na
seguinte proporção:
a)
O Secretário de Desenvolvimento Urbano,
Habitação e Meio Ambiente;
b)
Um representante da Secretaria da Fazenda;
c)
Um representante da Secretaria de Assuntos
Jurídicos;
d)
Um representante da Secretaria de Obras,
Infraestrutura e Serviços Urbanos;
e)
Um representante da Secretaria de Manutenção e Serviços;
f)
Um representante da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana;
g)
Um representante da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda;
h)
Um representante da Secretaria de Assistência Social;
i)
Dois representantes do Poder Legislativo
Municipal
II – 10 (dez) representantes das Regiões do Município,
a serem eleitos diretamente pela população de cada Região.
a)
Será eleito conselheiro representante de sua
Região o candidato mais votado pela população, sendo
que o 2ª mais votado assumirá a condição de suplente.
III – 10 (dez) representantes da sociedade civil organizada, a serem eleitos, em cada segmento, de acordo com a
seguinte distribuição:
a)
02 (dois) representantes do setor empresarial;
b)
03 (três) representantes de entidades representativas dos movimentos de moradia com atuação no
município;
c)
01 (um) representante das associações de
bairro do município;
d)
01 (um) representante de conselho profissional;
e)
01 (um) representante de movimentos sociais, entidades ou organizações não-governamentais
(ONG’s), com atuação no município;
f)
01 (um) representante de sindicato de trabalhadores com estrutura administrativa (sede ou subsede)
no município;
g)
01 (um) representante de entidades educacionais, universitárias, acadêmicas ou de pesquisa.
Art. 6º - As regiões citadas estão delimitadas no mapa
anexo a este regimento (Mapa Orçamento Participativo),
conforme publicado na Imprensa Oficial do município,
edição nº 89, de 15 de junho de 2007, na edição nº 98
de 04 de agosto de 2007 e na edição nº 501, de 06 de
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setembro de 2013.
Art. 7º- Os conselheiros eleitos terão respectivos suplentes, eleitos na forma prevista no artigo 5º.

09

01/12/2017
das 09:00h às
15:30h

EMEF Ugo
Arduini

Rua Carlos Fernandes, 135 – Vila
Carmelina

CAPÍTULO IV
DA DOCUMENTAÇÃO, DOS PRÉ-REQUISITOS E
DO PROCESSO ELEITORAL

10

01/12/2017
das 09:00h às
15:30h

EMEF Francisco
Ferreira Paes

Rua José Pedro
Nogueira Filho, 210
– Jd. Mituzi

Art. 8º - Todos os candidatos a conselheiros titulares e
respectivos suplentes, à data da abertura do processo
eleitoral, deverão estar em gozo dos direitos civis e políticos, e deverão ainda apresentar original e cópia do RG,
CPF, Título de Eleitor e/ou Certidão de Quitação Eleitoral e comprovante de residência nos prazos estabelecidos
neste Regimento.
Art. 9º Os representantes regionais citados deverão ser
residentes e domiciliados na circunscrição da região que
representam, sendo que deverão cadastrar-se para concorrer ao pleito no período de 20/10/2017 a 10/11/2017,
das 09:00h às 16:30h, através da apresentação de original
e cópia de RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de
endereço, apresentação que deverá ser realizada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, sito na Praça Miguel Ortega, 286
– 3º andar – Pq. Assunção. Após o cadastramento dos
candidatos ao Conselho, serão realizadas eleições nas
respectivas regiões, conforme Agenda Eleitoral a seguir,
ocasião na qual a população da região irá votar em um
dos candidatos cadastrados, conforme ficha de votação
a ser distribuída.
§1º: Cada cidadão poderá votar apenas nos representantes da região em que é residente e domiciliado, mediante a apresentação de RG e comprovante de endereço no
dia da eleição, estando sujeito às sanções legais cabíveis
caso constatada votação em duplicidade.
a)
Serão aceitos como comprovantes de endereço, para fins de votação, contas de água, luz, gás e telefone, correspondências bancárias tais como faturas de
cartão de crédito, faturas de cartões de lojas e correspondências de cobrança, com até 90 (noventa) dias da data
de expedição. Tais correspondências deverão estar em
nome do eleitor e/ou de seus pais, comprovados através
de verificação de filiação na cédula de identidade (RG).
Não serão aceitos comprovantes de residência em nome
de terceiros, quaisquer que sejam as alegações apresentadas.
b)
Estarão aptos a votar pessoas maiores de 18
(dezoito) anos, mediante a apresentação de documento
de identidade e comprovante de endereço. Pessoas maiores de 16 (dezesseis) anos também poderão votar, desde
que apresentem, além dos documentos citados, o título
de eleitor.
§ 2º: É expressamente proibida a permanência dos candidatos e eventuais cabos eleitorais nos locais de votação.
§ 3º: A apuração dos votos será realizada após o encerramento do período de votação, no próprio local onde a
votação estiver sendo realizada. Referida apuração será
realizada pelos servidores que estiverem servindo como
mesários, sendo supervisionada por, ao menos, 01 (um)
membro da Comissão Eleitoral do CMDU. É expressamente vedada a presença de terceiros no local da apuração dos votos.
REGIÃO

DATA E
HORÁRIO

LOCAL

ENDEREÇO

01

27/11/2017
das 09:00h às
15:30h

EMI Narizinho

Rua Maria Mari,
159 – Jd. Monte
Alegre

02

27/11/2017
das 09:00h às
15:30h

EMEFEM Rui
Barbosa

Rua Armezinda de
Jesus Pereira, 60 –
Jd. Virgínia

03

28/11/2017
das 09:00h às
15:30h

EMI Anjinho

Rua José Copazi,
338 – Pq. Albina

04

28/11/2017
das 09:00h às
15:30h

EMEF Raquel
de Queiróz

Rua Fortunato
de Luca, 90 – Jd.
Bonanza

05

29/11/2017
das 09:00h às
15:30h

EMEF Ayrton
Senna

Rua Nilton Bertani
dos Santos, 255 –
Jd. Das Oliveiras

06

29/11/2017
das 09:00h às
15:30h

EMEF Paulo
Freire

Avenida Arlindo
Genário de Freitas,
55 – Jd. Saporito

07

30/11/2017
das 09:00h às
15:30h

EMI Papa
Capim

Rua Constantino
Dias Lopes, 231 –
Jd. Salete

08

30/11/2017
das 09:00h às
15:30h

EMEF Machado
de Assis

Estrada das
Olarias, 704 – Jd.
Guaciara

Art. 10 - Todas as entidades, associações ou organizações participantes deverão ter personalidade jurídica
reconhecida, com Estatuto registrado, Ata de Eleição e
Posse em vigência e inscrição no CNPJ ativa.
Art. 11 – Os representantes do setor empresarial, nos
termos do artigo 5º, III, ‘a’ deste Regimento, serão indicados em plenária pelas associações e/ou organizações
representativas dos diversos segmentos empresariais
do município, a ser realizada até 24/11/2017, devendo
ser encaminhada à Comissão Eleitoral, em até 03 (três)
dias úteis após a plenária, Ata, Lista de Presença, Indicação dos Representantes escolhidos, Estatuto, Ata de
Assembleia, comprovante de inscrição no CNPJ ativo e
comprovante de sede ou sub-sede neste município das
entidades cujos representantes façam parte.
Art. 12 – Os representantes das entidades representativas dos movimentos de moradia com atuação no município, nos termo do artigo 5º, III, ‘b’ deste Regimento, serão indicados em plenária, a ser realizada até 24/11/2017,
devendo ser encaminhada à Comissão Eleitoral, em até
03 (três) dias úteis após a plenária, Ata, Lista de Presença, indicação dos representantes escolhidos, Estatuto,
Ata de Assembleia, comprovante de inscrição no CNPJ
ativa e comprovante de sede ou sub-sede neste município
das entidades cujos representantes façam parte.
Art. 13 – Os representantes das associações ou sociedades Amigos de bairro, nos termos do artigo 5º, III, ‘c’
deste Regimento, serão indicados em plenária, a ser realizada até24/11/2017,devendo ser encaminhada à Comissão Eleitoral, em até 03 (três) dias úteis após a plenária,
Ata, Lista de Presença, indicação dos representantes
escolhidos, Estatuto, Ata da Assembleia e comprovante
de inscrição no CNPJ ativa das entidades cujos representantes façam parte.
Art. 14 – Os representantes dos Conselhos Profissionais,
nos termos do artigo 5º, III, ‘d” deste Regimento, serão
indicados em plenária, a ser realizada até 24/11/2017,devendo ser encaminhada à Comissão Eleitoral, em até 03
(três) dias úteis após a plenária, Ata, Lista de Presença e
indicação dos representantes escolhidos.
Art. 15 – Os representantes dos movimentos sociais,
entidades ou associações não governamentais, inclusive
das associações de categorias profissionais, cujos objetivos tenham afinidade com o CMDU, assim reconhecida pela Comissão Eleitoral, nos termos do art. 3º deste
Regimento, serão indicados em plenária, a ser realizada
até 24/11/2017, devendo ser encaminhada à Comissão
Eleitoral, em até 03 (três) dias úteis após a plenária, Ata,
Lista de Presença, indicação dos representantes escolhidos, Estatuto, Ata de Assembleia e comprovante de inscrição no CNPJ ativa das entidades cujos representantes
façam parte.
Art. 16 – Os representantes dos sindicatos de trabalhadores, com estrutura administrativa no município, assim reconhecida pela Comissão Eleitoral, nos termos
do artigo 3º deste Regimento, serão indicados através
de plenária a ser realizada até 24/11/2017, devendo ser
encaminhada à Comissão Eleitoral, em até 03 (três) dias
úteis após a plenária, Ata, Lista de Presença e indicação
dos representantes escolhidos.
Art. 17 – Os representantes das entidades educacionais,
universitárias ou de pesquisa, nos termos do artigo 5º,
III, ‘g’ deste Regimento, serão indicados em plenária, a
ser realizada até 24/11/2017, devendo ser encaminhada
a Comissão Eleitoral, em até 03 (três) dias úteis após a
plenária, Ata, Lista de Presença e indicação dos representantes escolhidos, Ata de Assembleia e comprovante
de inscrição no CNPJ ativa das entidades cujos representantes façam parte.
Art. 18 – Acerca da representação da sociedade civil organizada, em havendo quantidade de entidades, associações ou organizações postulantes a vaga de Conselheiro
do CMDU maior do que a quantidade de vagas ofertadas
para o respectivo segmento, fica desde já pactuado que
a definição sobre qual entidade ocupará a cadeira no
Conselho será feito por sorteio, organizado pelos membros da Comissão Eleitoral e que contará com a presença
de 01 (um) representante de cada entidade postulante a
vaga.
§ 1º: As datas, locais e formas de eventuais sorteios serão definidas oportunamente pela Comissão Eleitoral,
garantindo-se a participação de 01 (um) representante
por entidade postulante a vaga.
§ 2º: A entidade, associação ou organização que obtiver
a mencionada vaga no CMDU através de sorteio ocupará
a titularidade da cadeira e indicará o respectivo suplente.
Art. 19 – A inexistência de representação de segmentos

ou o desinteresse dos mesmos não impedirá a formação
e funcionamento do CMDU, podendo tais vagas serem
preenchidas quando as condições de fato assim o permitirem.
§ único: O desinteresse ficará caracterizado pela inércia
ou ausência de pessoas jurídicas ou físicas no processo
eleitoral.
Art. 20 – As eleições regionais deverão contar com a
presença de, no mínimo, 01 (um) integrante da Comissão
Eleitoral, que organizará, entre os presentes, grupo de
trabalho específico para coordenar o pleito, com a elaboração, inclusive, de lista de presença e Ata da Eleição
para arquivo da Comissão Eleitoral.
Art. 21 – Decorridos os prazos estabelecidos, a Comissão Eleitoral fará publicar, na Imprensa Oficial do município e outros veículos de comunicação possíveis, a
lista de representantes titulares e suplentes, bem como
eventuais vagas em aberto para preenchimento futuro,
marcando-se, nessa publicação, a data da Posse.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22 – Caberá ao Poder Executivo Municipal propiciar os recursos, infraestrutura e meios necessários para
a realização da indicação dos Conselheiros titulares e
suplentes, constituição e posse do CMDU, nos termos
deste Regimento e, no que couber, do título II, capítulo
II da Lei Complementar 132/2006.
Art. 23 – Todos os Conselheiros e respectivos suplentes,
da sociedade civil e do setor governamental serão homologados pelo Prefeito Municipal através de Portaria.
Art. 24 – No caso de Conselheiros, titulares ou suplentes, de uma determinada região, ficarem impossibilitados de participar das reuniões durante seus mandatos,
por renúncia, impedimento legal ou qualquer outro moti-
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vo, será convocado a assumir a vaga o candidato que teve
a terceira maior votação na eleição respectiva.
Art. 25 – Os casos omissos pertinentes ao Processo
Eleitoral serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, até
a posse dos conselheiros e, posteriormente, pelos representantes do CMDU eleitos e empossados.
Taboão da Serra/SP, 11 de outubro de 2017.
MAURÍCIO TADEU GOMES DA SILVA- Coordenador
Eleitoral - Comissão Eleitoral do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente biênio
2017/2019
PORTARIA SGP Nº 002/2017
GILMAR LEONE, Secretário Municipal de Gestão de
Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, DECIDE INSTAURAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 15.970/2017, cujos fatos ali descritos
ficam fazendo parte da presente para todos os efeitos,
em desfavor da servidora JOSÉ GILBERTO ASCENSO,
matrícula 34.198, cargo de Ajudante Geral, por suposta
prática de ABANDONO DE CARGO e INASSIDUIDADE HABITUAL, violando em tese os artigos 34, inciso
I e 35 da LC nº 224/2010, sendo a Comissão Disciplinar,
composta pelos membros da Comissão Permanente da
Secretaria Municipal de Saúde, ALEX ARAÚJO DOS
SANTOS (PROCURADOR MUNICIPAL), MARIA
APARECIDA RODRIGUES (SMS), LOURDES DE FÁTIMA SOUZA SANTOS (SMS), nomeados por meio da
portaria nº 922/2017, para sob a presidência do primeiro,
iniciarem os trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 05 de setembro de 2017.
GILMAR LEONE - Secretário Municipal de Gestão de
Pessoas
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