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

LEI Nº 2329/2020

(Do Projeto de Lei n° 052/2019, de autoria do Vereador 
André Luis Egydio – Podemos)

Dispõe sobre: “Altera dispositivos da Lei no. 2295/2018 
– “Institui no Calendário oficial do Municipio a Semana 
Municipal de Incentivo ao aleitamento Materno.”, alte-
rando e estendendo a data comemorativa para todo o mês 
de agosto, a ser comemorado anualmente.” 

Art. 1º - Ficam alterados os dispositivos da da Lei no. 
2295/2018 – “Institui no Calendário oficial do Município 
a Semana Municipal de Incentivo ao aleitamento Mater-
no.”, estendendo a amplitude da data comemorativa para 
todo a extensão do mês de agosto, a ser comemorado 
anualmente. 

Art. 2º. – Todos os dispositivos desta lei serão alterados, 
na seguinte formatação:

“Onde se lê: “Semana Municipal de Incentivo ao Alei-
tamento Materno”

Leia-se: “Mês Municipal de Incentivo ao Aleitamento 
Materno” 

Art. 3º. – Ficam inalteradas as demais disposições de 
referida lei.

Art. 4º. - As despesas decorrentes com a execução desta 
lei correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas se necessário.

Art. 5º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Câmara Municipal de Taboão da Serra, 10 de junho de 
2020. Marcos Paulo de Oliveira - Presidente

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

LEI Nº 2330/2020

(Do Projeto de Lei n° 037/2019, de autoria dos Verea-
dores Joice Silva - PTB e José Aparecido Alves – PTB)

Dispõe sobre: “Acrescenta dispositivos que especifica à 
Lei no. 1502/2004, de 19 de maio de 2004.”

Artigo 1º - Fica acrescido o inciso IV ao artigo 3º da Lei 
no. 1502/2004, de 19 de maio de 2004, com a seguinte 
redação:

Art. 3º –… 

“IV – O curso pré–vestibular deverá atender prioritaria-
mente os estudantes provenientes de escola pública e de 
baixa renda; os estudantes provenientes de escolas par-
ticulares terão acesso ao projeto, desde que comprovem 
a condição de bolsistas e as demais condições estabele-
cidas nesta lei.” 

Artigo 2º - Ficam acrescidos os artigos 5º-A e 5º- B à Lei 
no. 1502/2004, de 19 de maio de 2004, com a seguinte 
redação:

“Art. 5º-A – Para fins de implantação do Curso Pré-Ves-
tibular, o Poder Executivo deverá instituir o Conselho 
Gestor, formado por representantes da Prefeitura de Ta-
boão da Serra e de entidades da sociedade civil.

Parágrafo Único: O Conselho Gestor deverá ser constitu-
ído da seguinte forma:

    I- 2 (dois) membros e 1 (um) suplente, representantes 
da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e  Tec-
nologia;  

II –  1 (um) membro e 1 (um) suplente, representantes da 
Secretaria Municipal de Comunicação;

III – 2 (dois) membros e 1 (um) suplente, representantes 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidada-
nia; 

IV – 1 (um) membro e 1 (um) suplente, professores da 
Rede Pública Municipal, indicado por seus pares;

V – 3 (três) representantes de jovens de 15 a 29 anos, con-
forme parâmetros eestabelecidos pela Política Nacional 
da Juventude.”    

“Art. 5º-B – Para fins de cumprimento da implantação do 
curso pré vestibular, fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a i) firmar termos de convênios ou parcerias 
com instituições educacionais públicas ou privadas, 
como para o patrocínio do projeto ou administração do 
curso; ii) incluir no Plano Plurianual, e nas Leis de Di-
retrizes Orçamentárias, o presente curso pré vestibular.”

Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente 
Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de 
sua publicação.

Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução da pre-
sente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessárias.

Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
Câmara Municipal de Taboão da Serra, 10 de junho de 
2020. Marcos Paulo de Oliveira - Presidente

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

LEI Nº 2331/2020

(Do Projeto de Lei n° 033/2019, de autoria do Vereador 
Marcos Paulo de Oliveira – PSDB)

Dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo à criar junto 
à Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra a Ronda 
Ostensiva Municipal – ROMU e a ROMUCAM - Ronda 
Municipal com Apoio de Motocicletas ”. 

Capítulo I
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica autorizada a criação junto à Guarda Civil 
Municipal a Ronda Ostensiva Municipal – ROMU e a 

ROMUCAM - Ronda Municipal com Apoio de Motoci-
cletas, cujos membros serão voluntários dentro do qua-
dro efetivo de Guardas Civis Municipais, devidamente 
formados e atualizados.

Art. 2º  A ROMU e a ROMUCAM são grupos de pronto 
emprego operacional, atuante na circunscrição muni-
cipal, mediante planejamento em conjunto com o Co-
mando da Guarda Civil Municipal para o patrulhamento 
eminentemente preventivo, atendimento das ocorrências 
com as quais deparar ou para as quais for solicitado, além 
de prestar apoio às outras unidades de atendimento da 
Corporação, motorizada ou não, bem como às polícias 
estadual e federal, ao Ministério Público e aos órgãos 
locais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Art. 3º O grupo ROMU contará com 48 (quarenta e oito) 
ou mais integrantes voluntários, divididos em quatro 
equipes ou em tantas outras quantas forem necessárias 
para o desenvolvimento do serviço, cabendo ao encarre-
gado da viatura cumprir e fazer cumprir as ordens ema-
nadas dos superiores hierárquicos.

Paragrafo Primeiro -  A quantidade de integrantes do 
efetivo do Grupamento de Ronda Ostensiva Municipal 
(ROMU), fica sujeito a alterações conforme necessidade 
da Secretaria de Segurança e Defesa Social de Taboão 
da Serra.

Paragrafo Segundo -  O grupo ROMUCAM contará com 
20 (vinte) ou mais integrantes voluntários, divididos em 
duas equipes ou em tantas outras quantas forem neces-
sárias para o desenvolvimento do serviço, cabendo ao 
encarregado da motocicleta cumprir e fazer cumprir as 
ordens emanadas dos superiores hierárquicos.

Capítulo II 

COMPOSIÇÃO DA ROMU E ROMUCAM
 
Art. 4º - A estrutura operacio-
nal fica composta da seguinte forma: 
 
I - Coordenador da ROMU/ROMUCAM;
II- Coordenador da Equipe 
III - Agentes Operacionais. 
 
§ 1º Compete ao Coordenador da ROMU/RO-
MUCAM dirigir o grupamento, na sua parte téc-
nica, administrativa, operacional e disciplinar. 
 
§ 2º Compete ao Coordenador da Equipe asses-
sorar diretamente o Comandante como prin-
cipal adjunto e seu substituto imediato. 
 
§ 3º Compete aos agentes operacionais a exe-
cução das ordens emanadas de seus superio-
res, assim como o respeito e zelo a coisa pública. 
 
Art. 5º O grupamento e comando da ROMU/ROMU-
CAM, ficará diretamente subordinado ao Secretário de 
Segurança e Defesa Social, na falta deste ao Secretário 
adjunto, ao Comandante da GCM e Subcomandante da 
GCM, respectivamente.

SEÇÃO I
 
GRUPAMENTO OPERACIONAL
 
Art. 6º O Grupamento Operacional é res-
ponsável pelas atividades de prevenção e 
ações imediatas em geral, competindo-lhe: 
 
I - cumprir ordens de serviço, bem como e do Coordena-
dor Operacional, 
II - coordenar e planejar as ativida-
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des de proteção no âmbito Municipal; 
III - manter um grupamento de operações para o atendimento 
imediato e direto do Chefe do Poder Executivo Municipal; 
IV - empregar os recursos humanos e mate-
riais disponíveis no sentido de aprimorar o aten-
dimento aos que necessitem dos seus serviços; 
V - manter sempre que necessário à novas técnicas de conhe-
cimentos e de condicionamento físicos de seus integrantes; 
VI - manter um grupamento de operações de atendimen-
to para eventos especiais, antecedendo o emprego das 
forças policiais.

SEÇÃO II
 
DO INGRESSO NA EQUIPE ROMU E ROMUCAM
 
Art. 7º Para ingressar na equipe ROMU e ROMUCAM, o 
interessado deverá ter Curso Técnico de Formação de Guar-
das Civis Municipais, e atender aos seguintes critérios:  
 
I - ter carteira Nacional de Habilitação ca-
tegoria “B” para ROMU ou superior e ca-
tegoria A para a ROMUCAM ou superior. 
 
II - não ter sofrido no ano anterior ao in-
gresso, qualquer penalidade disciplinar; 
 
III - estar em boas condições de saúde, física e mental; 
 
IV - ter disponibilidade de horário; 
 
V - disponibilidade para atividades correlatas a função; 
 
VI - responsabilidade em equipe; 
 
VII - responsabilidade com viaturas, armas, far-
damentos, equipamentos operacionais e horários; 
 
VIII - estar ciente da subordinação hierárquica. 
 
 
Art. 8º O Guarda Civil Municipal interessado em 
integrar a equipe deverá submeter-se ao estágio de 
60 (sessenta) dias, com temas de instruções e tra-
balhos específicos para o exercício da função. 
 
Art. 9º Deverá o Guarda Civil Municipal cumprir o 
período de adaptação e experiência, findo este tem-
po o qual receberá o braçal, caso tenha sido aprovado. 
 
Art. 10 Estar apto a realizar treinamentos fí-
sicos, salvo por força maior ou caso fortuito. 
 
Art. 11 Em caso de recusa por parte do Guarda Civil 
Municipal em realizar treinamentos, cursos específicos 
da ROMU/ROMUCAM e seguir as normas de conduta 
serão automaticamente desligados da mesma, retornan-
do as atividades cotidianas desempenhadas pela Guarda 
Municipal.
 
Capítulo III 
DO FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS
 
Art. 12 O Fardamento para uso por parte de todos os 
Guardas Civis Municipais integrantes do ROMU e RO-
MUCAM em serviço se compõe conforme estabelecido 
pela Secretaria de Segurança e Defesa Social.
 
§ 1º Os integrantes da equipe deverão estar com o as-
seio de seu fardamento impecável, estando em serviço 
ou fora dele;
 
§ 2º Quando em serviço é obrigatório o uso do colete ba-
lístico multifuncional operacional com escrita nas costas 
ROMU - GCMTS / ROMUCAM - GCMTS;
 
§ 3º O disposto no caput deste artigo não poderá ser 
usado separadamente, salvo por motivo de força maior 
ou autorização do Comando da Guarda Municipal ou do 
Comando da ROMU/ROMUCAM.
 
§ 4º Quando se fizer necessário, em eventos especiais, 
poderá por ordem do Comando da Guarda Civil Mu-
nicipal a utilização de uniforme diferente do habitual. 
 
Art. 13  Os integrantes em serviço não poderão es-
tar com seu fardamento Incompleto, o qual implicará 
penalizações de acordo com o regimento disciplinar 
próprio e da Guarda Municipal de Taboão da Serra. 
 
Parágrafo Único - A equipe da ROMU e RO-
MUCAM deverá estar uniformizada, con-
forme determinação do Comando da mesma. 
 
Art. 14  Os equipamentos operacionais devem estar em 

perfeitas condições para o emprego em serviço, sendo de 
responsabilidade o zelo e os cuidados dos seguintes bens: 
 
I - viaturas;

II - motocicletas; 
 
III - armamentos; 
 
IV - colete balístico multifuncional; 
 
V - rádio HT; 
 
VI - cinto de guarnição;

VII - capacete (ROMUCAM).
Art. 15  A viatura utilizada pelo grupamento da ROMU 
deverá ser utilitário de grande porte, pintada na cor pre-
dominantemente azul marinho ou preta, podendo ser 
complementada pela cor dourada, com brasão da GCM 
no capô e portas dianteiras, portas do passageiro com 
as iniciais da unidade ROMU, na tampa traseira, de um 
lado o Brasão da Guarda Civil Municipal e do outro o 
símbolo da unidade.

Art. 16 A motocicleta utilizada pelo grupamento da RO-
MUCAM deverá ser pintada na cor predominantemente 
azul marinho ou preta, podendo ser complementada pela 
cor dourada, com brasão da GCM.

Art. 17 Os equipamentos e armamentos a serem utiliza-
dos pela equipe serão aqueles regulamentados pela lei 
complementar que organiza e disciplina a Guarda Civil 
Municipal de Taboão da Serra.

Parágrafo Único – A ROMU e a ROMUCAM poderá ter 
equipamentos de apoio como espelhos, facas, canivetes, 
lanternas, binóculos, cordas e outros itens estritamente 
necessários ao bom desempenho das ações.
 
Capítulo IV
 
DO TREINAMENTO
 
Art. 18 Todos os integrantes da equipe são obrigados a 
participar de treinamentos táticos, de pratica de ativida-
des físicas, de cursos teóricos, de palestras e todo e qual-
quer outro meio de instrução disponibilizado pela Guar-
da Civil Municipal de Taboão da Serra, exceto quando 
houver algum fato impeditivo devidamente justificado. 
 
Capítulo V 
DA HIERARQUIA
 
Art. 19 São internamente responsáveis pe-
las ações da equipe da ROMU e ROMUCAM: 
 
I - Secretário de Segurança e Defe-
sa Social e/ou Secretário Adjunto; 
 
II - Comandante da GCM; 
 
III - Subcomandante da GCM;

IV - Inspetor; 
 
V - Coordenador da ROMU/ROMUCAM; 
 
VI - Encarregado de equipe. 
 
Parágrafo Único - Caso não haja presente nenhum dos 
responsáveis estabelecidos neste artigo, responderá 
pelas ações da equipe o integrante com mais tempo na 
equipe ou aquele indicado pelo comando da ROMU/
ROMUCAM.
 
Capítulo VI 
DAS ATRIBUIÇÕES DAS EQUIPES ROMU E ROMU-
CAM
 
Art. 20 As equipes que compõe cada viatura ROMU se-
rão em regra, composta por 03 (três) integrantes e, ex-
cepcionalmente por número diverso com autorização do 
Coordenador da ROMU.

Art. 21 As equipes que compõe a ROMUCAM se-
rão em regra, composta por 02 (dois) integrantes e, 
excepcionalmente por número diverso com auto-
rização do Coordenador da ROMU/ROMUCAM. 
 
Art. 22 Incumbe ao  coordenador de equipe: 
 
I - coordenar o trabalho diário; 
 
II - zelar pela disciplina da equipe; 

 
III - motivar os demais integrantes; 
 
IV - liderar as ações nas ocorrências; 
 
V - manter os integrantes informados de qual-
quer anormalidade inerente ao serviço; 
 
VI - manter contato e informar os demais superiores hie-
rárquicos sobre as ações realizadas e a realizar pela equipe 
 
VII - apresentar relatório diário. 
 
Art. 23 As funções dos integrantes da equipe que com-
põe cada viatura ROMU, ficam assim distribuídas: 
 
I - motorista: responsável pela viatura em qualquer cir-
cunstância, mantendo-a sempre em ordem e pronta para 
o trabalho, somente poderá afastar-se dela mediante 
ordens superiores ou em caso de extrema necessidade; 
 
II - Coordenador da equipe, responsável por todos os equi-
pamentos usados na viatura, abordagem do lado direito 
do veículo e voz de abordagem e abordagem e elabora-
ção dos Boletins e documentos pertinentes à ocorrência. 
 
III - O terceiro homem será responsável pela segurança 
do motorista, abordagem pelo lado esquerdo do veículo, 
busca pessoal.
IV - nas ocorrências em que resultar em prisão em 
flagrante delito, à apresentação da mesma à Au-
toridade Policial será feita de forma alternada en-
tre os integrantes da equipe, de modo a evitar que 
se seja sempre o mesmo integrante a ficar com o 
ônus de comparecer nos Distritos Policias e Fórum; 
 
V - Os integrantes que desempenharem a função 
de segurança da equipe, somente poderão embar-
car nas respectivas viaturas após o chefe de equipe. 
 
Parágrafo Único - O motorista quando em deslocamento 
com a viatura devera obedecer às sinalizações de trânsi-
to, sendo responsável pelas infrações advindas por culpa 
do infrator. Exceto em caso de extrema necessidade, de-
vidamente justificado em Boletim de Ocorrência.

Capítulo VII 
DA DISCIPLINA
 
Art. 24 O disposto neste artigo deverá ser ob-
servado por cada integrante da ROMU e 
ROMUCAM estando ou não de serviço: 
 
I - cada integrante da ROMU e ROMUCAM de-
verá ter comportamento exemplar, evitando atitu-
des prejudiciais ao bom nome da equipe, bem como 
da Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra; 
 
II - sendo acusado, julgado por infrações previstas no 
Regimento Interno da Guarda Civil Municipal, com-
provado o dolo na atitude do integrante da ROMU e 
ROMUCAM, o mesmo ficara sujeito às punições do 
Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal e 
do Estatuto da Guarda Civil do Município de Taboão da 
Serra, sem prejuízo das eventuais providências e san-
ções cabíveis nas esferas cível e criminal.
 
Art. 25 Condutas que podem causar o desli-
gamento do GCM integrante da ROMU e RO-
MUCAM, não prevista no Regimento interno 
da Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra: 
 
I - a falta de interesse, morosidade nas ações, faltar 
com o zelo e presteza no desempenho das funções; 
 
II - falta de respeito com os demais integran-
tes da ROMU e ROMUCAM assim como, 
com os integrantes da Corporação e com qual-
quer outra pessoa, quando comprovado o dolo; 
 
III - faltar com a verdade, prejudicando o bom andamen-
to do serviço ou causando desconforto entre os demais 
integrantes da ROMU e ROMUCAM ou da Corporação; 
 
IV - falta de respeito, de deco-
ro e de dignidade com relação às pessoas; 
 
V - atitudes desrespeitosas que vise ofender a in-
tegridade moral dos munícipes, comprovado a ati-
tude dolosa ou culposa através da representação 
da Corregedoria, sem prejuízo das demais san-
ções disciplinares contidas no Regimento Inter-
no da Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra; 
 
VI - as equipes que não atenderem rapidamente a soli

citação do Secretário de Segurança e Defesa Social e/ 
ou Secretário Adjunto, Comandante e Subcomandan-
te da Guarda Civil Municipal, Inspetor e Coordenador 
(RO)  e Guardas Municipais e em postos fixos e muní-
cipes, sem justificativa plausível, comprovado o dolo ou 
culpa; cumprir rigorosamente horários estabelecidos. 
 
VII - falta de zelo e cuidado com os bens públicos.
 
Capítulo VIII 
NORMAS GERAIS DE CONDUTA 

 
Art. 26 Ao estacionar a viatura o motorista da 
ROMU deverá adotar os seguintes cuidados: 
 
I - posicioná-la com a frente voltada para a rua; 
 
II - um dos seguranças deverá descer no mo-
mento em que o motorista for fazer algu-
ma manobra de estacionamento, auxiliando-o; 
 
III - o motorista somente deverá desembarcar após 
o chefe de equipe, quando este estiver aposto; 
 
IV - ao prestarem qualquer tipo de orientação ou 
quando solicitados a dar informações durante o pa-
trulhamento, os seguranças devem desembarcar e 
se manterem alertas, garantindo suas próprias se-
gurança e a dos demais integrantes da equipe; 
 
V - os integrantes da equipe devem estar sem-
pre atentos, principalmente quando parados em 
cruzamentos, ou quando estiverem realizan-
do a condução de detidos, evitando surpresas. 
 
VI - os integrantes devem estar sempre atentos ao que 
acontece a sua volta, evitando brincadeiras e conver-
sas em tom de voz elevado, principalmente em local de 
risco; evitando o uso do celular desnecessariamente. 
 
Parágrafo Único - A viatura em deslocamento ou pa-
rada deve estar com os vidros abertos, salvo autori-
zação do chefe de equipe, devidamente justificado. 
 
Art. 27 O chefe de equipe da ROMU/ROMUCAM 
será o responsável pela ocorrência, razão pela qual 
somente ele deverá dialogar com as partes envolvi-
das, buscando solucionar a ocorrência da melhor ma-
neira possível, evitando discussões desnecessárias. 
 
Art. 28 Todo e qualquer produto ilícito, bem como 
valores localizados durante as ocorrências atendidas 
pela equipe, deverão ser entregues ao chefe de equi-
pe que deverá lavrar o auto de apreensão do produto. 
 
Art. 29 As ocorrências deverão ser lavradas em Bo-
letim, independentemente de solução, abstendo-
-se de tratar do assunto fora do âmbito apropriado. 
 
Parágrafo Único - As falhas ocorridas durante as ocor-
rências deverão ser discutidas e sanadas entre os inte-
grantes da equipe quando estes estiverem na base ope-
racional.
 
Capítulo X 
DA ABORDAGEM
 
Art. 30 Ao apresentar as ocorrências, os da-
dos das partes envolvidas devem es-
tar devidamente relacionados no BO/GCM. 
 
Parágrafo Único - Os Agentes do Grupamen-
to da ROMU e ROMUCAM deverão portar-
-se com probidade, disciplina e respeito fren-
te as Autoridades Policiais ou qualquer outro 
funcionário a quem as ocorrências devam ser entregues. 
 
Capítulo XI 
DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 31 Os Guardas Civis Municipais que ingressarem no 
grupamento da ROMU e ROMUCAM serão designados 
por Portaria do Secretário de Segurança e Defesa Social 
e/ou Secretário Adjunto, sendo definidos nomes e função 
de cada integrante.
 
Art. 32  As despesas decorrentes desta lei correrão por 
conta de dotação própria consignada no orçamento vi-
gente, suplementada se necessário.

Art. 33 Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições contrárias.
Câmara Municipal de Taboão da Serra, 10 de junho de 
2020. Marcos Paulo de Oliveira - Presidente
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MARCOS PAULO DE OLIVEIRA, PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SER-
RA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS, ESPECIALMENTE EM OBEDIÊN-
CIA AO COMANDO CONTIDO NA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICIPIO, EM SEU ARTIGO 49, b, PROMUL-
GA A SEGUINTE: 

LEI Nº 2332/2020

(Do Projeto de Lei n° 021/2019, de autoria do Vereador 
Dr. Ronaldo Onishi  - PSDC)

Dispõe sobre:  “A permissão da presença de Doula du-
rante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-
-parto imediato, bem como nas consultas e exames de 
pré-natal, sempre que solicitado pela parturiente, nas 
maternidades, hospitais e demais equipamentos da rede 
municipal de saúde, pública ou privada.”

Art. 1º É permitida a presença de Doula, independen-
temente da presença do acompanhante da parturiente 
admitida pelo art. 19-J da Lei Federal nº 8.080, de 19 de 
Setembro de 1990, alterada pela Lei Federal nº 11.108, 
de 7 de abril de 2005, durante todo o período de traba-
lho de parto, parto e pós-parto imediato, bem como nas 
consultas e exames de pré-natal, sempre que solicitadas 
pela parturiente, nas maternidades, hospitais e estabele-
cimentos da rede municipal de saúde, pública ou privada, 
desde que atendidas as condições previstas nesta lei.

Art. 2º As Doulas atuarão na prestação de assistência 
emocional e psicológica das parturientes que desejarem 
contratar seus serviços, em caráter privado, a título gra-
tuito ou oneroso.

§ 1º As maternidades, hospitais e estabelecimentos da 
rede pública municipal de saúde são proibidos de inter-
mediar, incentivar ou promover a contratação de servi-
ços de Doulas por parturientes.

§ 2º As maternidades, hospitais e estabelecimentos da 
rede municipal de saúde, pública ou privada, são proibi-
dos de cobrar qualquer valor, tarifa ou comissão vincula-
da à presença de Doula durante o período de internação 
das parturientes.

§ 3º As maternidades, hospitais e estabelecimentos da 
rede municipal de saúde, pública ou privada, deverão ze-
lar pela manutenção de cadastro atualizado de Doulas e 
controle do preenchimento dos requisitos previstos nesta 
Lei, como condição para o exercício da função no âmbito 
de suas instalações.

Art. 3º Como condição de ingresso nas salas de trabalho 
de parto, parto e pós-parto e salas de consulta e pré-na-
tal, as Doulas deverão cadastrar-se previamente perante 
a administração das maternidades, hospitais e demais 
estabelecimentos da rede municipal de saúde, pública ou 
privada, sendo obrigatória a apresentação dos seguintes 
documentos:

I - Documento de identidade original com foto e validade 
nacional;

II - Quando aplicável, comprovante de registro ou car-
teira profissional, emitida por conselho ou órgão pro-
fissional próprio, se a doula tiver formação nas áreas de 
enfermagem, psicologia ou fisioterapia;

III - Termo de consentimento subscrito pela parturiente, 
autorizando a Doula a acompanhar o trabalho de parto, 
parto e pós-parto;

IV - Termo de ciência e concordância com as regras de 
funcionamento da maternidade, hospital ou estabeleci-
mento de saúde, a ser subscrito pela Doula.

Art. 4º As Doulas poderão ingressar nas maternidades, 
hospitais e estabelecimentos de saúde das redes pública e 
privada, no município de Taboão da Serra, portando cra-
chá de identificação de uso obrigatório e seus respectivos 
instrumentos de trabalho, condizentes com as normas de 
segurança e higiene em ambiente hospitalar.

Parágrafo único. Ficará a critério exclusivo da equipe 
médica e de enfermagem da maternidade, hospital ou 
estabelecimento de saúde autorizar a entrada na sala 
de parto de quaisquer equipamentos, inclusive sonoros, 
além de materiais ou substâncias usualmente empre-
gadas pelas doulas em suas atividades, como cremes e 
óleos.

Art. 5º É vetado às Doulas realizar procedimentos médi-
cos ou clínicos, como aferir pressão, avaliar a progressão 
do trabalho de parto, monitorar batimentos cardíacos, 
manusear equipamentos médicos ou de enfermagem, 
administrar medicamentos, ainda que legalmente aptas 
a fazê-lo, bem como interferir nos trabalhos da equipe 
médica e de enfermagem responsável pelo parto ou con-
trariar suas orientações.

Art. 6º O descumprimento ao disposto nesta Lei sujei-
tará os infratores às seguintes sanções administrativas:

I - Se Doula, advertência por escrito, sem prejuízo da 
eventual exclusão do seu nome do cadastro de Doulas 
autorizadas a ingressar na maternidade, hospital ou 
estabelecimento de saúde, a depender da gravidade da 
ocorrência;

II - Se estabelecimento privado, multa a ser estabelecida 
pelo poder público do município.;

III - Se órgão público, afastamento do dirigente e apli-
cação das penalidades administrativas e disciplinares 
cabíveis.

VII - A presença, nas duas últimas consultas pré-parto, 
durante o trabalho de parto e pós-parto, de Doula, de li-
vre contratação pela parturiente, de acordo com a Lei 
Municipal sem prejuízo da presença do acompanhante a 
que se referem os incisos I e II.”

Art. 7º Fica instituído o mês de agosto como Agosto 
Dourado de conscientização.

Parágrafo I. No decorrer do mês de agosto serão inten-
sificadas ações municipais de conscientização e escla-
recimento sobre a importância do Parto humanizado, 
Aleitamento Materno e a presença da Doula no trabalho 
de parto, como:

I - Realização de palestras e eventos;

II- Reuniões com a comunidade;

III - Ações de divulgação em espaços públicos;

Parágrafo II. O Poder Executivo poderá, a seu critério, 
celebrar convênios ou congêneres com entidades de saú-
de ou outras que atuem na área.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
publicação.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
Câmara Municipal de Taboão da Serra, 10 de junho de 
2020. Marcos Paulo de Oliveira - Presidente

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

LEI Nº 2333/2020

(De autoria do Colegiado de Vereadores)
Dispõe sobre: “Dá nova redação a dispositivos que espe-
cifica da Lei Ordinária no. 2315, de 20 de maio de 2020.”

Art. 1º O artigo 2º, caput e § 2º de mesmo artigo da Lei 
Municipal n° 2315/2020 passam a ser redigidos da se-
guinte forma: 

“Art. 2º - A fiscalização do contido neste Lei ficará a car-
go das equipes de Vigilância Sanitária e Epidemiológica 
e Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e 
Defesa Civil e será realizada apenas em caráter educati-
vo pelo período de 7 (sete) dias.
...
§ 2º A penalidade aplicada pela Polícia Militar, Polícia 
Civil, Guarda Civil Municipal e Bombeiros Militares 
deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária do Mu-
nicípio de Taboão da Serra para abertura e tramitação de 
processo administrativo sanitário.”

Art. 2º Ficam inalteradas os demais dispositivos desta 
lei. 
Prefeitura de Taboão da Serra, 16 de junho de 2020. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

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

LEI Nº 2334/2020

(De autoria do Colegiado de Vereadores)

Dispõe sobre: “Dá nova redação a dispositivos que especifica da Lei Ordinária no. 2315, de 20 de maio de 2020.”

Art. 1º - O inciso II do artigo 1º da Lei Municipal n° 2315/2020 passa a vigorar com a seguinte redação: 
“...
II - no interior de:
a) órgãos públicos;
b) nos estabelecimentos privados, comerciais, industriais, prestadores de serviço ou outras atividades.
c) veículos oficiais próprios ou locados e concessionários de transporte público.”

Art. 2º - O artigo 3º da Lei Municipal n° 2315/2020 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator, conforme o caso, às penas previstas nos incisos I 
e IX do artigo 112 da Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 - Código Sanitário do Estado”.

Art. 3º - Ficam inalterados os demais dispositivos da referida lei. 
Prefeitura de Taboão da Serra, 16 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

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

LEI Nº 2335/2020

Dispõe sobre: “Autoriza o Executivo Municipal a possibilidade de licitar ou prorrogar, de acordo com o interesse públi-
co, o contrato de concessão de transporte urbano como meio de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
da relação contratual.”

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a possibilidade de licitar ou prorrogar, de acordo com o interesse públi-
co, o contrato de concessão de transporte urbano como meio de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
da relação contratual.

Parágrafo único – O prazo de prorrogação do contrato será aquele estipulado para o reequilíbrio contratual.

Art. 2º - O termo aditivo deverá conter os mecanismos que demonstrem a resolução do desequilíbrio econômico-
-financeiro.

Art. 3º - Fica autorizado, se necessário for para proceder a prorrogação contratual para reequilíbrio contratual, a pror-
rogação excepcional do contrato em operação, pelo prazo de até 90 (noventa) dias.

Art. 4º - As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura de Taboão da Serra, 18 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

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

DECRETO Nº 102 DE 12 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei nº 2312, de 12 de fevereiro de 2020.

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente, em favor dos Órgãos 06.02 (Depto Gestão Contr. Infraestrutura Urbana) 
e órgão 08.03 (Departamento de Planejamento e Contr. Urbano),  nos termos da autorização na Lei nº 2312 de 12 de 
fevereiro de 2020, um Crédito  Adicional Suplementar no valor de R$ 5.186.325,50 (Cinco milhões, cento e oitenta e 
seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e cincoenta centavos), para atender à programação constante do Anexo Único 
deste Decreto.

Artigo 2º - O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior é proveniente do superávit financeiro, apu-
rado no balanço patrimonial do exercício de 2019 no valor de R$ 5.186.325,50 (Cinco milhões, cento e oitenta e seis 
mil, trezentos e vinte e cinco reais e cincoenta centavos), 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, 12 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                  CONAM |
|                                             Prefeitura Municipal de Taboao da Serra                                             |
|                                                                                                                                 |
|                                      DECRETO No. 00102, de 12/06/2020 CREDITO SUPLEMENTAR                                       |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pagina     1 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ANEXO I                                                                                                  CREDITO SUPLEMENTAR   |
|  PROGRAMA DE TRABALHO :  (SUPLEMENTACAO)                                                          RECURSOS DE TODAS AS FONTES   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ORGAO     :    06.00    SECR.MUN.OBRAS,INFRAESTRUTURA SERV.URBAN                                                               |
|  UNIDADE   :    06.02    DEPT.GESTAO CONTR.INFRAESTRUTURA URBANA                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         |
|    15          |              |     |     |      |     |  URBANISMO                                   |                         |
|    15.452      |              |     |     |      |     |  SERVICOS URBANOS                            |                         |
|    15.452      |   5032       |     |     |      |     |  TABOAO DE CARA NOVA                         |                         |
|    15.452      |   5032.1035  |     |     |      |     |  IMPLANTACAO DAS INSTALACOES DE ILUMINACAO   |                         |
|                |              |  4  |     |      |     |  DESPESAS DE CAPITAL                         |                         |
|                |              |  4  |  4  |      |     |  INVESTIMENTOS                               |                         |
|                |              |  4  |  4  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      | 91  |  TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES              |          2.500.000,00   |
|    15.452      |   5032.2571  |     |     |      |     |  REVITALIZACAO, MANUTENCAO E EFICIENTIZACAO  |                         |
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS CORRENTES                          |                         |
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|                |              |  3  |  3  |      |     |  OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                         |
|                |              |  3  |  3  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      | 91  |  TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES              |          2.500.000,00   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ORGAO     :    08.00    SECR.MUNIC.DESENV.URBANO,HABIT.MEIO AMBI                                                               |
|  UNIDADE   :    08.03    DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E CONTR.URBANO                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              |            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |     |     |      |     |                                              |                         |
|    16          |              |     |     |      |     |  HABITACAO                                   |                         |
|    16.452      |              |     |     |      |     |  SERVICOS URBANOS                            |                         |
|    16.452      |   5023       |     |     |      |     |  PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE DA SEHAB    |                         |
|    16.452      |   5023.1236  |     |     |      |     |  FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO      |                         |
|                |              |  4  |     |      |     |  DESPESAS DE CAPITAL                         |                         |
|                |              |  4  |  4  |      |     |  INVESTIMENTOS                               |                         |
|                |              |  4  |  4  |  90  |     |  APLICACOES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      | 93  |  REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINC  |            186.325,50   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          TOTAL GERAL  |          5.186.325,50   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando o contido na Lei Municipal nº 2315 de 20/05/2020 e nos Decretos Municipais nº 59 de 16/03/2020, nº 68 
de 21/03/2020, nº 87 de 8/5/2020 e nº 101 de 12/06/2020.

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

DECRETO N.º 109, DE 18 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e Shopping Center na retomada gradual das 
atividades econômicas no contexto da pandemia do COVID19 – FASE LARANJA, em complemento ao Decreto 101 
de 12/06/2020.

Art. 1º. Em complementação às normas contidas no Decreto 101, de 12/06/2020, fica determinado o horário para o 
funcionamento de “Shopping Center” galerias e estabelecimentos congêneres, das 14h às 20h, e do comércio de rua 
em geral das 13h as 19h.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar a medida de quarentena 
instituída pelo governo Estadual, podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico.

Prefeitura de Taboão da Serra, 18 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

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

DECRETO N.º 049, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre Regulamentação da Lei Municipal nº 2.306,2019, de 21/08/2019 que institui a Carteira Municipal de 
Identificação do Autista (CMIA), destinada a conferir a identificação à pessoa diagnosticada com Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA), no âmbito do Município de Taboão da Serra e dá outras providências.

Art. 1º - A emissão de Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA), destinada a conferir a identificação da 
pessoa diagnosticada com Transtorno Espectro Autista (TEA), residente no Município de Taboão da Serra, fica autori-
zada, na forma do estabelecida na Lei nº 2.306/2019, de 21/08/2019 e no presente decreto.
Art. 2º - A expedição da Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA) será de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Assistência Social,  que deverá controlar de forma permanentemente atualizada, o número de carteiras 
emitidas, além de administrar a política de emissão da CMIA.
Art. 3º - A pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é legalmente considera-
da pessoa com deficiência para todos os efeitos, conforme Lei Federal Nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012. 
Art. 4º - A Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA) terá a validade de 05 (cinco) anos, a partir de sua 
expedição e deverá ser renovada a cada 5 anos, mediante atualização de dados cadastrais e fotografia do identificado. 
Parágrafo único- Em caso de alteração de dados, perda ou extravio da Carteira Munici-
pal de Identificação do Autista (CMIA), será emitida segunda via mediante a preenchimento 
de declaração pelo respectivo responsável ou pela apresentação boletim de ocorrência, se for o caso.  
Art. 5º - A Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA) será expedida pelo Centro de Refe-
rência de Assistência Social – CRAS, do território do requerente, sem qualquer custo, mediante reque-
rimento do próprio interessado ou de seu representante legal, acompanhado de relatório médico, confir-
mando o diagnóstico do Transtorno Espectro Autista (TEA) com o respectivo CID 10 F84, documentos 
pessoais (RG, CPF e Certidão de Nascimento) se possuir, bem como dos seus pais ou responsáveis legais e com-
provante de endereço atualizado, em originais e cópias simples, e também de fotografia (3x4) do identificado. 
Parágrafo único. O relatório médico atestando o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) deverá ser 
firmado por médico habilitado e inscrito no CRM.
Art. 6º - Após constatada  a regularidade da documentação apresentada, a Secretaria Municipal de Assistência Social 
procederá ao respectivo cadastramento e registro, bem como expedirá a emissão da Carteira Municipal de Identifica-
ção do Autista (CMIA)  no prazo de 10 dias.  
Art. 7º - A Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA) deverá seguir a modelo a ser definido pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e deverá conter os seguintes dados mínimos:
I – Título de ”CARTEIRA MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA”
II - nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de telefone do iden-
tificado;
III- fotografia no formato 3 (três) centímetros (cm) x 4 (quatro) centímetros (cm) e assinatura ou impressão digital do 
identificado;
IV - nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do 
cuidador;
V - identificação do órgão expedidor e assinatura do dirigente responsável.
VI – data de expedição e prazo de validade
Art. 8º - A Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA)  não substitui a Carteira de Identificação da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) de que trata o Artigo 3º-A da Lei Federal 12.764, de 27/12/2012.
Art. 9º - As despesas decorrentes do presente decreto, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 10º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura de Taboão da Serra, 20 de fevereiro de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

DECRETO Nº 061, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre: Aposentadoria de Funcionário Público Municipal
 
Artigo 1º - Fica o funcionário KLEBER MANOEL DO NASCIMENTO, Matrícula nº 31100, aposentado por tempo 
de contribuição, nos termos do artigo 137, incisos I, II e III da Lei Complementar Municipal nº 141/2007. 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taboão da Serra, 17 de março de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

DECRETO Nº 062, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre: Aposentadoria de Funcionário Público Municipal
  
Artigo 1º - Fica a funcionária ROSÂNGELA PEDRASSINI XAVIER JOSÉ, Matrícula nº 38967, aposentada por 
tempo idade, nos termos do artigo 96, incisos I, II, III e IV da Lei Complementar Municipal nº 141/2007. 
 
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taboão da Serra, 17 de Março de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

DECRETO Nº 090, DE 29 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre: Aposentadoria de Funcionário Público Municipal
  
Artigo 1º - Fica a funcionária MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO, Matrícula nº 32042, aposentada por tempo de 
contribuição e idade, nos termos do artigo 134, incisos I, II, III e IV da Lei Complementar Municipal nº 141/2007. 
   
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17/04/2020.
Prefeitura de Taboão da Serra, 29 de Maio de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

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

DECRETO N.º 091, DE 29 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre: Concessão de Pensão.

Artigo 1º - Fica concedida pensão, por morte do servidor APARECIDO VICENTE DA SILVA, Matrícula nº 35289, 
sendo beneficiária a Sra. JOSEFA VIEIRA DE CARVALHO, nos termos do artigo 122, incisos I e II, § 1º incisos I e II 
e § 2º da Lei Complementar Municipal nº 141/2007.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17/04/2020.
Prefeitura de Taboão da Serra, 29 de Maio de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

DECRETO Nº 092, DE 29 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre: Aposentadoria de Funcionário Público Municipal
 
Artigo 1º - Fica a funcionária MARIA MARQUES DA SILVA SOHN, Matrícula nº 34894, 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, retroagindo seus efeitos a 20/05/2020.
Prefeitura de Taboão da Serra, 29 de Maio de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

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

DECRETO N.º 093, DE 29 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre: Concessão de Pensão.

Artigo 1º - Fica concedida pensão, por morte do servidor FRANCISCO DE SOUZA FILHO, Matrícula nº 2642, sen-
do beneficiária a Sra. MELANIA ALBUQUERQUE DE SOUZA, nos termos do artigo 122, incisos I e II, § 1º incisos 
I e II e § 2º da Lei Complementar Municipal nº 141/2007.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/05/2020.
Prefeitura de Taboão da Serra, 29 de Maio de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

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

DECRETO N.º 094, DE 29 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre: Concessão de Pensão.

Artigo 1º - Fica concedida pensão, por morte do servidor BENEDITO BATISTA, Matrícula nº 2150, sendo benefici-
ária a Sra. VANIRA DOS SANTOS BATISTA, nos termos do artigo 122, incisos I e II, § 1º incisos I e II e § 2º da Lei 
Complementar Municipal nº 141/2007.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/05/2020.
Prefeitura de Taboão da Serra, 29 de Maio de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
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quais passam a fazer parte para todos os efeitos, nomeando como componentes da Comissão de Sindicância: CELIA 
APARECIDA MICHELON FERREIRA RIBAS (SMS), MARIA APARECIDA RODRIGUES (SMS) e LOURDES 
DE FÁTIMA SOUZA SANTOS (SMS), para sob a presidência da primeira, iniciarem os trabalhos objetivando a 
apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 07 de abril de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 452/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, DECIDE INSTAURAR a Sindicância nº 11.862/2020 para apuração dos fatos descritos nos autos do Processo nº 
1501028-47.2020.8.26.0609, a qual passa a fazer parte para todos os efeitos, nos termos dos artigos 127 a 130 da LCM 
nº 224/2010, nomeando como componentes da comissão: Sandra Fidelis Leite Dalbosco (Corregedora da GCM-TS), 
GCM Inspetor João Batista Assis Vieira e GCM Subinspetor Juraci Marcelino dos Santos, para sob a presidência da 
primeira, iniciarem os trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 07 de abril de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 453/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, DECIDE INSTAURAR a Sindicância nº 11.863/2020 para apuração dos fatos descritos no Processo Preliminar nº 
07/2020, a qual passa a fazer parte para todos os efeitos, nos termos dos artigos 127 a 130 da LCM nº 224/2010, nome-
ando como componentes da comissão: Sandra Fidelis Leite Dalbosco (Corregedora da GCM-TS), GCM Inspetor João 
Batista Assis Vieira e GCM Subinspetor Juraci Marcelino dos Santos, para sob a presidência da primeira, iniciarem os 
trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra,  07 de abril de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 454/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, DECIDE INSTAURAR a Sindicância nº 11.865/2020 para apuração dos fatos descritos no Processo Preliminar nº 
05/2020, a qual passa a fazer parte para todos os efeitos, nos termos dos artigos 127 a 130 da LCM nº 224/2010, nome-
ando como componentes da comissão: Sandra Fidelis Leite Dalbosco (Corregedora da GCM-TS), GCM Inspetor João 
Batista Assis Vieira e GCM Subinspetor Juraci Marcelino dos Santos, para sob a presidência da primeira, iniciarem os 
trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 07 de abril de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 475/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, nos termos dos artigos 129, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 224/2010, e, considerando o parecer con-
tido nos autos (fls. 53/57), determina o ARQUIVAMENTO do Processo de Sindicância nº 29.594/2018, com a ressalva 
que, surgindo novos fatos e provas poderá ser reaberto. 
Prefeitura de Taboão da Serra, 17 de abril de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 476/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, nos termos dos artigos 129, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 224/2010, e, considerando o parecer con-
tido nos autos (fls. 53/55), determina o ARQUIVAMENTO do Processo de Sindicância nº 22.708/2018, com a ressalva 
que, surgindo novos fatos e provas poderá ser reaberto. 
Prefeitura de Taboão da Serra, 17 de abril de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 595/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, resolve NOMEAR a Comissão Permanente de Sindicância para apuração das responsabilidades sobre as in-
frações de trânsito e colisões cometidas no uso dos veículos da frota Municipal, a qual será composta pelos seguintes 
servidores: 
Presidente: VAGNER JANDOSA CORDEIRO (SGP)
Membro: RUBENS RIBEIRO MARTINS JUNIOR (SETRAM)
Membro: VAGNER DE JESUS OLIVEIRA (SEFAZ)
Suplente: MITSUHISA UENO JUNIOR (SMS)
Suplente: RENATO DE OLIVEIRA XAVIER (SDE)
Os membros acima serão designados pelo Cartório Disciplinar, e os procedimentos sindicantes serão instaurados 
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 alteração dos integrantes acima, mediante ato próprio.
Prefeitura de Taboão da Serra, 09 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 596/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, DECIDE pela HOMOLOGAÇÃO dos trabalhos da Sindicância do Processo nº 5.580/2019, conforme relatório final 
(fls. 21/25), determinando que sejam tomadas as medidas para prosseguimento do feito. 
Prefeitura de Taboão da Serra, 06 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 597/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, DECIDE INSTAURAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 14.761/2020, sob o rito sumário, para apuração 
dos fatos contidos no processo em epígrafe, a qual passa a fazer parte para todos os efeitos, em desfavor do servidor 
JOHNNY JEFFERSON ALVES COELHO, matrícula funcional 049336, cargo Assistente Administrativo, por suposta 
prática de ABANDONO DE CARGO e INASSIDUIDADE HABITUAL, onde foram apontadas aproximadamente 95 
(noventa e cinco) faltas injustificadas no período de fevereiro/2020 a maio/2020, violando em tese os artigos 34, inciso 
I, 35 e 37, inciso I da LCM nº 224/2010, nomeando como componentes da comissão disciplinar: ALEX ARAUJO DOS 
SANTOS (PROCURADOR MUNICIPAL), SIDNEY MARTIRO DERENZE (SMA) e WALTER TANOUE HASE-
GAWA JUNIOR (CGM), para sob a presidência do primeiro, iniciarem os trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 09 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 614/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, DECIDE INSTAURAR a Sindicância nº 15.891/2020 para apuração dos fatos descritos no Processo Preliminar 
nº 16/2020 (folhas 01 a 10), a qual passa a fazer parte para todos os efeitos, nos termos dos artigos 127 a 130 da LCM 
nº 224/2010, nomeando como componentes da comissão: Sandra Fidelis Leite Dalbosco (Corregedora da GCM-TS), 
GCM Inspetor João Batista Assis Vieira e GCM Subinspetor Juraci Marcelino dos Santos, para sob a presidência da 
primeira, iniciarem os trabalhos objetivando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 17 de junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 617/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, DECIDE INSTAURAR a Sindicância nº 16.072/2020 para apuração dos fatos descritos no Inquérito Policial 
nº 75/18 – 11ª CA DEMACRO “Equipe Corregedora de Carapicuíba” (folhas 01 a 150), a qual passa a fazer parte 

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

DECRETO Nº 095, DE 29 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre: Aposentadoria de Funcionário Público Municipal
  
Artigo 1º - Fica a funcionária MARILDA DA CUNHA CARDOSO, Matrícula nº 43435, 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, retroagindo seus efeitos a 30/03/2020.
Prefeitura de Taboão da Serra, 29 de Maio de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

DECRETO Nº 103, DE 12 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Municipal
 
Artigo 1º - Fica o servidor RAFAEL EMANUEL GUALTER KARELISKY, Matrícula nº 3281, aposentado especial 
nos termos da Súmula Vinculante nº 33 de 09/04/2014.  

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taboão da Serra, 12 de Junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

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

DECRETO N.º 104, DE 18 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre: Concessão de Pensão.

Artigo 1º - Fica concedida pensão, por morte da servidora ROBERTA DE BARROS ESTEVÃO, Matrícula nº 42921, 
sendo beneficiários os menores RAFAEL BARROS ESTEVÃO e RODRIGO BARROS ESTEVÃO, representados por 
seu genitor RODRIGO AUGUSTO FERNANDES ESTEVÃO, nos termos do artigo 122, incisos I e II, § 1º incisos I e 
II e § 2º da Lei Complementar Municipal nº 141/2007.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura de Taboão da Serra, 18 de Junho de 2020.  FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito      

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

DECRETO Nº 105, DE 18 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Municipal
  
Artigo 1º - Fica a servidora IMACULADA CONCEIÇÃO MENDES DOS SANTOS, Matrícula nº 40927, aposentada 
por tempo de contribuição e idade, nos termos do artigo 134, incisos I, II, III e IV da Lei Complementar Municipal nº 
141/2007.  
 
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taboão da Serra, 18 de Junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

DECRETO Nº 106, DE 18 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Municipal
 
Artigo 1º - Fica a servidora ROSIVANIA ALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, Matrícula nº 33383, aposentada 
por tempo de contribuição e idade, nos termos do artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003 
e § 5º do artigo 40 da Constituição Federal.  
 
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taboão da Serra, 18 de Junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Municipal de Taboão da Serra, no uso de suas atribuições legais, baixa 
o seguinte:

DECRETO Nº 107, DE 18 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre: Aposentadoria do Servidor Público Municipal
  
Artigo 1º - Fica o servidor DONIZETI GONÇALVES DO BONFIM, Matrícula nº 32117, aposentado 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, 18 de Junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 516/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, e considerando o parecer final da Comissão no Processo nº 52.569/2019 (fls. 57/63), DECIDE pela aplicação 
da penalidade de SUSPENSÃO pelo período de 02 (dois) dias, ao Sr. CESAR MOURA BISPO DE PAULA, matrícula 
funcional nº 045511, cargo Guarda Municipal, pela violação dos artigos 17, incisos XXII, 18 e 46, incisos VI e XI da 
LCM 224/2010 cc artigo 11 “caput” da Lei Federal 8.429/1992.
Por determinação do artigo 160 da LCM nº 224/2010, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data da publicação na Imprensa Oficial do Município. 
Prefeitura de Taboão da Serra, 06 de maio de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 451/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, DECIDE INSTAURAR Sindicância preliminar para apurar os fatos relatados no processo nº 7.180/2020, as 
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|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 
ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              
|            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              
|                         |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                |              |     |     |      |     |                                              
|                         |
|    15          |              |     |     |      |     |  URBANISMO                                   
|                         |
|    15.452      |              |     |     |      |     |  SERVICOS 
URBANOS                            |                         |
|    15.452      |   5032       |     |     |      |     |  TABOAO 
DE CARA NOVA                         |                         |
|    15.452      |   5032.2571  |     |     |      |     |  REVITA-
LIZACAO, MANUTENCAO E EFICIENTIZACAO  |                         |
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS 
CORRENTES                          |                         |
|                |              |  3  |  3  |      |     |  OUTRAS 
DESPESAS CORRENTES                   |                         |
|                |              |  3  |  3  |  90  |     |  APLICA-
COES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      |  01 |  TESOURO                                     
|                 -0,01   |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                                                                                          TO-
TAL GERAL  |                 -0,01   |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----

|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                                                                                          TO-
TAL GERAL  |                  0,00   |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----

--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
| CN-SIFPM                                                                                                                  CO-
NAM |
|                                            Prefeitura Municipal 
de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                 |
|                                             MODIFICA€ŽO DE 
INFORMA€”ES GERENCIAIS                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                               PORTARIA No. 00023, 
de 12/06/2020                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pa-
gina     1 |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
|                                                            ANEXO 
I                                                              |
|                                                          (ACRES-
CIMO)                                                            |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
|  ORGAO     :    06.00    SECR.MUN.OBRAS,INFRAESTRUTURA SERV.UR-
BAN                                                               |
|  UNIDADE   :    06.02    DEPT.GESTAO CONTR.INFRAESTRUTURA URBA-
NA                                                                |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 
ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              
|            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              
|                         |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                |              |     |     |      |     |                                              
|                         |
|    15          |              |     |     |      |     |  URBANISMO                                   
|                         |
|    15.452      |              |     |     |      |     |  SERVICOS 
URBANOS                            |                         |
|    15.452      |   5032       |     |     |      |     |  TABOAO 
DE CARA NOVA                         |                         |
|    15.452      |   5032.1035  |     |     |      |     |  IMPLAN-
TACAO DAS INSTALACOES DE ILUMINACAO   |                         |
|                |              |  4  |     |      |     |  DESPESAS 
DE CAPITAL                         |                         |
|                |              |  4  |  4  |      |     |  INVES-
TIMENTOS                               |                         |
|                |              |  4  |  4  |  90  |     |  APLICA-
COES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      |  91 |  TESOURO 
- EXECICIOS ANTERIORES              |                  0,01   |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                                                                                          TO-
TAL GERAL  |                  0,01   |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----

--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
| CN-SIFPM                                                                                                                  CO-
NAM |
|                                            Prefeitura Municipal 
de Taboao da Serra                                              |

para todos os efeitos, nos termos dos artigos 127 a 130 
da LCM nº 224/2010, nomeando como componentes da 
comissão: Sandra Fidelis Leite Dalbosco (Corregedora 
da GCM-TS), GCM Inspetor João Batista Assis Vieira e 
GCM Subinspetor Juraci Marcelino dos Santos, para sob 
a presidência da primeira, iniciarem os trabalhos objeti-
vando a apuração dos fatos.
Prefeitura de Taboão da Serra, 18 de junho de 2020. 
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
| CN-SIFPM                                                                                                                  CO-
NAM |
|                                            Prefeitura Municipal 
de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                 |
|                                             MODIFICA€ŽO DE 
INFORMA€”ES GERENCIAIS                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                               PORTARIA No. 00022, 
de 12/06/2020                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pa-
gina     1 |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
|                                                            ANEXO 
I                                                              |
|                                                          (ACRES-
CIMO)                                                            |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
|  ORGAO     :    06.00    SECR.MUN.OBRAS,INFRAESTRUTURA SERV.UR-
BAN                                                               |
|  UNIDADE   :    06.02    DEPT.GESTAO CONTR.INFRAESTRUTURA URBA-
NA                                                                |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 
ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              
|            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              
|                         |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                |              |     |     |      |     |                                              
|                         |
|    15          |              |     |     |      |     |  URBANISMO                                   
|                         |
|    15.452      |              |     |     |      |     |  SERVICOS 
URBANOS                            |                         |
|    15.452      |   5032       |     |     |      |     |  TABOAO 
DE CARA NOVA                         |                         |
|    15.452      |   5032.2571  |     |     |      |     |  REVITA-
LIZACAO, MANUTENCAO E EFICIENTIZACAO  |                         |
|                |              |  3  |     |      |     |  DESPESAS 
CORRENTES                          |                         |
|                |              |  3  |  3  |      |     |  OUTRAS 
DESPESAS CORRENTES                   |                         |
|                |              |  3  |  3  |  90  |     |  APLICA-
COES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      |  91 |  TESOURO 
- EXECICIOS ANTERIORES              |                  0,01   |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                                                                                          TO-
TAL GERAL  |                  0,01   |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
| CN-SIFPM                                                                                                                  CO-
NAM |
|                                            Prefeitura Municipal 
de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                 |
|                                             MODIFICA€ŽO DE 
INFORMA€”ES GERENCIAIS                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                               PORTARIA No. 00022, 
de 12/06/2020                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pa-
gina     2 |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
|                                                            ANEXO 
II                                                             |
|                                                           (REDU-
CAO)                                                             |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
|  ORGAO     :    06.00    SECR.MUN.OBRAS,INFRAESTRUTURA SERV.UR-
BAN                                                               |
|  UNIDADE   :    06.02    DEPT.GESTAO CONTR.INFRAESTRUTURA URBA-
NA                                                                |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|

|                                                                                                                                 |
|                                             MODIFICA€ŽO DE 
INFORMA€”ES GERENCIAIS                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                               PORTARIA No. 00023, 
de 12/06/2020                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pa-
gina     2 |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
|                                                            ANEXO 
II                                                             |
|                                                           (REDU-
CAO)                                                             |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
|  ORGAO     :    06.00    SECR.MUN.OBRAS,INFRAESTRUTURA SERV.UR-
BAN                                                               |
|  UNIDADE   :    06.02    DEPT.GESTAO CONTR.INFRAESTRUTURA URBA-
NA                                                                |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 
ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              
|            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              
|                         |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                |              |     |     |      |     |                                              
|                         |
|    15          |              |     |     |      |     |  URBANISMO                                   
|                         |
|    15.452      |              |     |     |      |     |  SERVICOS 
URBANOS                            |                         |
|    15.452      |   5032       |     |     |      |     |  TABOAO 
DE CARA NOVA                         |                         |
|    15.452      |   5032.1035  |     |     |      |     |  IMPLAN-
TACAO DAS INSTALACOES DE ILUMINACAO   |                         |
|                |              |  4  |     |      |     |  DESPESAS 
DE CAPITAL                         |                         |
|                |              |  4  |  4  |      |     |  INVES-
TIMENTOS                               |                         |
|                |              |  4  |  4  |  90  |     |  APLICA-
COES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      |  01 |  TESOURO                                     
|                 -0,01   |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                                                                                          TO-
TAL GERAL  |                 -0,01   |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----

|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                                                                                          TO-
TAL GERAL  |                  0,00   |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----

--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
| CN-SIFPM                                                                                                                  CO-
NAM |
|                                            Prefeitura Municipal 
de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                 |
|                                             MODIFICA€ŽO DE 
INFORMA€”ES GERENCIAIS                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                               PORTARIA No. 00024, 
de 12/06/2020                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pa-
gina     1 |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
|                                                            ANEXO 
I                                                              |
|                                                          (ACRES-
CIMO)                                                            |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
|  ORGAO     :    08.00    SECR.MUNIC.DESENV.URBANO,HABIT.MEIO AMB
I                                                               |
|  UNIDADE   :    08.03    DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E CONTR.URBA-
NO                                                               |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 
ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              
|            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              
|                         |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                |              |     |     |      |     |                                              
|                         |

|    16          |              |     |     |      |     |  HABITACAO                                   
|                         |
|    16.452      |              |     |     |      |     |  SERVICOS 
URBANOS                            |                         |
|    16.452      |   5023       |     |     |      |     |  PLANE-
JAMENTO, GESTAO E CONTROLE DA SEHAB    |                         |
|    16.452      |   5023.1236  |     |     |      |     |  FUNDO 
MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO      |                         |
|                |              |  4  |     |      |     |  DESPESAS 
DE CAPITAL                         |                         |
|                |              |  4  |  4  |      |     |  INVES-
TIMENTOS                               |                         |
|                |              |  4  |  4  |  90  |     |  APLICA-
COES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      |  93 |  REC.
PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINC  |                  0,01   |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                                                                                          TO-
TAL GERAL  |                  0,01   |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----

--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
| CN-SIFPM                                                                                                                  CO-
NAM |
|                                            Prefeitura Municipal 
de Taboao da Serra                                              |
|                                                                                                                                 |
|                                             MODIFICA€ŽO DE 
INFORMA€”ES GERENCIAIS                                               |
|                                                                                                                                 |
|                                               PORTARIA No. 00024, 
de 12/06/2020                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    Pa-
gina     2 |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
|                                                            ANEXO 
II                                                             |
|                                                           (REDU-
CAO)                                                             |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----
|  ORGAO     :    08.00    SECR.MUNIC.DESENV.URBANO,HABIT.MEIO AMB
I                                                               |
|  UNIDADE   :    08.03    DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E CONTR.URBA-
NO                                                               |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|    FUNCIONAL   | PROGRAMATICA |CAT. |GRUPO| MOD. |FONTE|                 
ESPECIFICACAO                |          VALOR          |
|                |              |ECON.| NAT.|  DE  |     |                                              
|            R$           |
|Funcao/Subfuncao|Programa/ Acao|     |DESP.|APLIC.|     |                                              
|                         |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                |              |     |     |      |     |                                              
|                         |
|    16          |              |     |     |      |     |  HABITACAO                                   
|                         |
|    16.452      |              |     |     |      |     |  SERVICOS 
URBANOS                            |                         |
|    16.452      |   5023       |     |     |      |     |  PLANE-
JAMENTO, GESTAO E CONTROLE DA SEHAB    |                         |
|    16.452      |   5023.1236  |     |     |      |     |  FUNDO 
MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO      |                         |
|                |              |  4  |     |      |     |  DESPESAS 
DE CAPITAL                         |                         |
|                |              |  4  |  4  |      |     |  INVES-
TIMENTOS                               |                         |
|                |              |  4  |  4  |  90  |     |  APLICA-
COES DIRETAS                          |                         |
|                |              |     |     |      |  03 |  REC.
PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINC  |                 -0,01   |
|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                                                                                          TO-
TAL GERAL  |                 -0,01   |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----

|--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----|
|                                                                                          TO-
TAL GERAL  |                  0,00   |
 --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
----

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS NºT-
06/20.ADMINISTRATIVO:750/20. OBJETO 
RESUMIDO:CONSTRUÇÃO DE PQ.TEMÁTICO NO 
PQ.DAS HORTÊNCIAS.Encerramento, prazo para 
entrega dos envelopes e sessão pública:08/07/20 até às 
15:00h.Local:Pça.Miguel Ortega,286–1ºandar-Pq.As-
sunção.Este caderno licitatório poderá ser retirado na 
integra sem ônus no site:www.ts.sp.gov.br(Licitações).
Taboão da Serra,18/06/20.
ANDERSON PEREIRA–Presidente da “COJUL II”–
Comissão de Julgamento de Licitações(Obras e Serviços 
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Processo: 8240/2020
Requerente: Residencial Gardênias Incorporações SPE 
Ltda
Assunto: Alvará Provisório para Stand
Situação: Comunique-se
Data: 10/06/2020

Processo: 27.464/2.017
Requerente: Odair Mota da Silva 
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 11/06/2020

Processo: 2844/2019
Requerente: Cassio Bispo dos Santos
Assunto: Alvará de Reforma
Situação: Comunique-se
Data: 11/06/2020

Processo: 29.601/2013
Requerente: Thiago Rodrigues Cardoso Camara
Assunto: Programa de Regularização LC nº 291/2012
Situação: Deferido
Data: 11/06/2020

Processo: 15.143/2020
Requerente: Wellington Xavier Medina
Assunto: Renovação de Cadastro de Profissional Liberal
Situação: Deferido
Data: 11/06/2020

Processo: 13.289/2018
Requerente: Calabria Empreendimentos Imobiliário & 
Participações Ltda 
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Deferido 
Data: 11/06/2020

Processo: 37.067/2013
Requerente: Márcia Regina Ribeiro Caselato Gomes Fi-
gueiredo 
Assunto: Alvará de Regularização 
Situação: Comunique-se
Data: 10/06/2020

Processo: 4.843/2.020
Requerente: João Pessoa Aguiar 
Assunto: Alvará de Edificação 
Situação: Comunique-se 
Data: 12/06/2.020

Processo: 12.397/2011
Requerente: Eliseu Oseas Ribeiro 
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se 
Data: 12/06/2020

Processo: 15.514/2020
Requerente: Marina Matos Lopez 
Assunto: Certidão 
Situação: Comunique-se 
Data: 12/06/2020

Processo: 46.633/2019
Requerente: Vandreia Cristine da Silva Guerra
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se 
Data: 12/06/2020

Processo: 46.638/2019
Requerente: Vandreia Cristine da Silva Guerra
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se 
Data: 12/06/2020

Processo: 14.416/2020
Requerente: Edivaldo Fernandes Jatobá 
Assunto: Renovação Cadastral de Profissional Liberal 
Situação: Deferido 
Data: 12/06/2020

Processo: 15.488/2020
Requerente: Edson Kenji Sato 
Assunto: Cadastral de Profissional Liberal 
Situação: Deferido 
Data: 12/06/2020

Processo: 14182/2018 
Requerente: Jose Raimundo Souza Santos 
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se 
Data: 12/06/2020
Processo: 14.031/2018
Requerente: Antonio de Jesus Lopes 
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017

Requerente: Antonio Carlos Barbosa 
Assunto: Programa de Regularização 
Situação: Comunique-se
Data: 08/06/2020

Processo: 32.037/2018
Requerente: Escola Mundo Melhor S/S Ltda
Assunto: Alvará de Edificação 
Situação: Comunique-se
Data: 08/06/2020

Processo: 27.843/2011
Requerente: Felicio Hirata
Assunto: Programa de Regularização LC nº 228/2010
Situação: Comunique-se
Data: 08/06/2020

Processo: 16.490/2019
Requerente: Diogenes Montemor Junior 
Assunto: Alvará de Edificação 
Situação: Comunique-se
Data: 08/06/2020

Processo: 37.651/2013
Requerente: Lindalva Francisca Dias Zago 
Assunto: Programa de Regularização LC nº 291/2012
Situação: Comunique-se
Data: 09/06/2020

Processo: 37.663/2013
Requerente: Genezio Zago 
Assunto: Programa de Regularização LC nº 291/2012
Situação: Comunique-se
Data: 09/06/2020

Processo: 35.783/2018
Requerente: Walter Luis Sanaite
Assunto: Certificado de Conclusão   
Situação: Deferido
Data: 09/06/2020

Processo: 25.934/2019
Requerente: Albino Dias de Souza Junior
Assunto: Alvará de Edificação e Demolição
Situação: Comunique-se
Data: 09/06/2020

Processo: 3992/2016
Requerente: Massuo Kuabara
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Deferido
Data: 09/06/2020
Processo: 15.334/2020
Requerente: Comercial Ficael Ltda
Assunto: Obra Emergencial
Situação: Deferido
“A Comunicação referente à obra emergencial visando 
garantir a estabilidade e segurança da obra, protocolado 
no processo 15334/2020, atende a legislação vigente, Tí-
tulo III, Capítulo I da Lei Complementar nº 181/2009, es-
tando liberada para execução. No término dos trabalhos 
deverá ser apresentado relatório de inspeção, de acordo 
com parágrafo 1º, inciso VI, artigo 25 desta lei.”
Data: 09/06/2020

Processo: 13.470/2018
Requerente: Abel Simões de Almeida  
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se
Data: 09/06/2020

Processo: 35.782/2018
Requerente: Walter Luis Sanaite
Assunto: Certificado de Conclusão   
Situação: Deferido
Data: 09/06/2020

Processo: 38.387/2016
Requerente: Robert Willians Godinho
Assunto: Programa de Regularização LC nº 333/2015
Situação: Comunique-se
Data: 10/06/2020

Processo: 13.872/2018
Requerente: Maria Cristina Alves Bispo
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Deferido 
Data: 10/06/2020

Processo: 27.330/2019
Requerente: Gilberto Matos de Moura
Assunto: Alvará de Reforma
Situação: Comunique-se
Data: 10/06/2020

mento: dia 02/07/2020 às 09:00 horas. Da sessão pública: 
O processamento eletrônico será realizado através do en-
dereço eletrônico www.bll.org.br, no dia e hora mencio-
nados e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da 
equipe de apoio. O edital está disponível no site: www.
ts.sp.gov.br e www.bll.org.br. Taboão da Serra, 15 de ju-
nho de 2020. Takashi Suguino – Secretário Municipal de 
Administração.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-030/2020. Processo licitatório: 
11.889/2020. Objeto: RP - “Aquisição de Cimento CPII 
E-32, F-32 ou Z-32 saco com 50kg ”. Sessão pública de 
processamento: dia 03/07/2020 às 09:00 horas. Da ses-
são pública: O processamento eletrônico será realizado 
através do endereço eletrônico www.bll.org.br, no dia e 
hora mencionados e será conduzida pelo pregoeiro com 
o auxílio da equipe de apoio. O edital está disponível no 
site: www.ts.sp.gov.br e www.bll.org.br. Taboão da Ser-
ra, 19 de junho de 2020. Takashi Suguino – Secretário 
Municipal de Administração.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-032/2020. Processo licitató-
rio: 12500/2020. Objeto: RP-“Aquisição de gasolina 
comum automotiva, óleo S10 diesel aditivado e álcool 
etílico hidratado”. Sessão pública de processamento: dia 
08/07/2020 às 09:00 horas. Da sessão pública: O proces-
samento eletrônico será realizado através do endereço 
eletrônico www.bll.org.br, no dia e hora mencionados e 
será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe 
de apoio. O edital está disponível no site: www.ts.sp.
gov.br e www.bll.org.br. Taboão da Serra, 17 de junho 
de 2020. Takashi Suguino – Secretário Municipal de Ad-
ministração.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-035/2020. Processo licitatório: 
5937/2020. Objeto: RP-“Aquisição de calçado antiderra-
pante e avental”. Sessão pública de processamento: dia 
08/07/2020 às 14:15 horas. Da sessão pública: O proces-
samento eletrônico será realizado através do endereço 
eletrônico www.bll.org.br, no dia e hora mencionados e 
será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe 
de apoio. O edital está disponível no site: www.ts.sp.
gov.br e www.bll.org.br. Taboão da Serra, 17 de junho 
de 2020. Takashi Suguino – Secretário Municipal de Ad-
ministração.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-033/2020. Processo licitatório: 
13921/2020. Objeto: RP - “Aquisição de Guias Retas 
Tipo PMSP”. Sessão pública de processamento: dia 
03/07/2020 às 14:15 horas. Da sessão pública: O proces-
samento eletrônico será realizado através do endereço 
eletrônico comprasbr.com.br, no dia e hora mencionados 
e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe 
de apoio. O edital está disponível no site: www.ts.sp.gov.
br e comprasbr.com.br. Taboão da Serra, 17 de junho de 
2020. Takashi Suguino – Secretário Municipal de Ad-
ministração.

EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATUAL
Contratante: P.M.T.S. Contratada: P.P. CONSTRUÇÕES 
E REFORMA EIRELI - ME. (CNPJ 22.617.312/0001-
81) Objeto: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO DA UBS JD. MARGARIDA, NA RUA AUGUS-
TO DE ANDRADE, 400 – JD. DAS MARGARIDAS. 
1 - Fica aditado o contrato original, para troca de itens, 
sem acréscimo de valor, conforme planilha constante 
dos autos, parte integrante deste aditivo e justificado 
pela Secretaria de Obras; 2 – Permanecem inalteradas 
as demais cláusulas contratuais não integrantes do pre-
sente instrumento. Origem: TOMADA DE PREÇOS Nº 
T-01/20. Assinatura: 16/06/20. TAKASHI SUGUINO – 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE APROVAÇÃO DE 
PROJETOS E USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

Processo: 9.851/2.020
Requerente: Jovino Vidal da Silva 
Assunto: Certificado de Conclusão 
Situação: Deferido 
Data: 08/06/2020

Processo: 12.116/2018
Requerente: Mariana Misoguti 
Assunto: Programa de Regularização LC nº 345/2017
Situação: Comunique-se
Data: 08/06/2020

Processo: 11.509/2019

de Engenharia)

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico nº. E-004/2020. Processo Adminis-
trativo Nº. 2324/2020. Objeto: RP - “Aquisição de tiras 
teste reagente para glicemia com fornecimento gratui-
to de aparelho para exame”. Contratante: Prefeitura do 
Município de Taboão da Serra. Contratada: *Comercial 
3 Albe Ltda, para o item, no valor unitário de R$1,05; 
conforme valores constantes do quadro resumo, parte 
integrante do referido processo. Prazo de vigência: 12 
(doze) meses, a contar da data da assinatura. Assinado 
em 11 de junho de 2020. Takashi Suguino - Secretário 
Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico nº. E-071/2019. Processo Administra-
tivo Nº. 29783/2019. Objeto: RP - “Aquisição de tintas, 
verniz, zarcão e seladora para madeira”. Contratante: 
Prefeitura do Município de Taboão da Serra. Contra-
tadas: *Nova RB Comercio e Servicos Ltda, para os 
itens: 3)massa plástica  de 400 gramas, por R$10,85/lta; 
12)tinta a base de resina acrílica, por R$295,00/lta; 13)
tinta a base de resina acrílica, por R$295,00/lta; 14)tin-
ta a base de resina acrílica, por R$295,00/lta; 15)tinta a 
base de resina acrílica, por R$295,00/lta; 19)tinta a base 
de resina acrílica, por R$264,00/lta; 20)tinta a base de 
resina acrílica, por R$265,00/lta; 21)tinta látex pva, por 
R$289,50/lta; 22)tinta látex pva, por R$289,50/lta; 23)
tinta látex pva, por R$290,00/lta; 24)tinta látex pva, por 
R$289,50/lta; 25)tinta látex pva, por R$289,50/lta; 26)
tinta esmalte sintético brilhante, por R$103,50/gl; 27)
tinta esmalte sintético brilhante, por R$103,50/gl; 28)
tinta esmalte sintético brilhante, por R$103,50/gl; 29)
tinta esmalte sintético brilhante, por R$103,50/gl; 30)
tinta esmalte sintético brilhante, por R$103,50/gl; 31)tin-
ta esmalte sintético brilhante, por R$103,50/gl; 32)tinta 
esmalte sintético fosco, por R$131,40/gl; 33)tinta esmal-
te sintético fosco, por R$103,50/gl; 34)tinta esmalte sin-
tético acetinado premiun 3,6l, por R$103,50/gl; 35)tinta 
esmalte sintético acetinado, por R$103,50/gl; 36)tinta 
esmalte sintético acetinado, por R$103,50/gl; 37)tinta 
esmalte sintético acetinado, por R$103,50/gl; 38)tinta 
esmalte sintético acetinado, por R$103,50/gl; 39)tinta 
betuminosa, por R$370,00/lta; 40)tinta a base de resina 
acrílica, por R$295,00/lta; 41)tinta esmalte sintético fos-
co, por R$104,00/gl; 42)tinta esmalte sintético brilhante, 
por R$104,00/gl; 43)tinta látex pva, por R$89,00/gl; 44)
tinta a base de resina acrílica, por R$294,00/lta; 45)tinta 
a base de resina acrílica, por R$194,00/gl; 46)tinta a base 
de resina acrílica, por R$93,00/gl; 47)tinta látex pva, por 
R$289,00/lta; 48)tinta látex pva, por R$280,00/lta; 49)
tinta automotiva esmalte sintético, por R$93,00/un; 50)
tinta esmalte sintético brilhante, por R$214,50/gl; 51)
tinta texturizada, por R$176,00/lta; 52)tinta texturizada, 
por R$176,00/lta; 53)tinta texturizada, por R$176,00/lta; 
54)tinta texturizada, por R$176,00/lta; 55)tinta textu-
rizada, por R$176,00/lta; 56)tinta acrílica demarcação 
3,6 azul, por R$79,00/gl; 61)tinta base de resina acríli-
ca e quartzo premiun, por R$239,00/lta; 62)tinta base 
de resina acrílica e quartzo premiun, por R$239,00/lta; 
63)tinta base de resina acrílica e quartzo premiun, por 
R$239,00/lta; 64)tinta base de resina acrílica e quartzo 
premiun, por R$239,00/lta; 65)tinta base de resina acríli-
ca e quartzo premiun, por R$239,00/lta; 66)tinta esmalte 
sintético fosco premiun 3,6l, por R$102,00/gl; 67)tinta 
esmalte sintético acetinado premiun 3,6l, por R$124,00/
gl; 60)tinta base de resina acrílica e quartzo premiun, 
por R$239,00/lta; 57)verniz p.madeira c/filtro solar, em 
galões de 3,6, por R$89,50/gl; 58)zarcao c/ 3,6 litros, 
por R$77,00/gl; 59)seladora para madeira, por R$88,00/
gl; *Daniel Neves Queiros – Me, para os itens: 1)mas-
sa corrida acrílica - 18 litros, por R$129,00/lta; 2)massa 
corrida lata c/ 18 lts, por R$42,00/lta; 4)tinta base de 
resina acrílica e quartzo para piso, por R$131,99/lta; 5)
tinta acrílica demarcação 3,6l branco, por R$68,99/gl; 6)
tinta acrílica demarcação 3,6l vermelha, por R$64,00/gl; 
7)tinta acrílica demarcação 3,6l amarela, por R$70,00/
gl; 8)tinta acrílica demarcação 3,6l preto, por R$68,99/
gl; 9)tinta zarcão tipo galvite grafite 3,6l, por R$70,00/
gl; 10)tinta automotiva esmalte sintético aul noturno, 
por R$77,00/un; 11)tinta automotiva esmalt. sintético 
amarelo imperial, por R$92,00/un; 16)tinta látex pva, 
por R$114,99/lta; 17)tinta a base de resina acrílica, 
por R$187,00/lta; 18)tinta a base de resina acrílica, por 
R$280,00/lta; conforme valores constantes do quadro 
resumo, parte integrante do referido processo. Prazo de 
vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 
Assinado em 16 de junho de 2020. Takashi Suguino - Se-
cretário Municipal de Administração.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-008/2020. Processo licitatório: 
39184/2019. Objeto: RP - “Aquisição de Material Médico 
Hospitalar - Grupo Geral”. Sessão pública de processa-
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PORTARIA Nº. 570/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. EDELSON 
FERREIRA DIAS, para cargo de ASSISTENTE DE 
GABINETE de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 02 de Junho 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 571/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de 
Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. FABIO 
BATISTA DA SILVA, para cargo de ASSISTENTE DE 
GABINETE de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 02 de Junho 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 572/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. DILA FER-
NANDES DA ROCHA, para cargo de ASSISTENTE DE 
GABINETE de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 02 de Junho 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 573/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. PAULUILMA 
DANTAS SILVA, para cargo de CHEFE DE SETOR de 
livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 02 de Junho 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 574/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. WELLING-
TON SODRE BARTOLE, para cargo de CHEFE DE 
SETOR de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 02 de Junho 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 575/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. JOAO VITOR 
SILVA DE MELO, para cargo de CHEFE DE SETOR de 
livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 02 de Junho 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 590/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. MARCOS 
ROCHA DOS SANTOS, para cargo de COORDENA-
DOR DE PROGRAMA de livre provimento, retroativo 
01/06/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 05 de Junho 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 600/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. ANA RITA 
CORDEIRO SOARES, para cargo de ASSISTENTE 
TECNICO I de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 10 de Junho 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 615/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, RESOLVE EXONERAR a Sra. ANA CA-
ROLINA DE SOUZA, do cargo de COORDENADOR, 
de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 17 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 616/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. BRUNO CE-
SAR GONÇALVES, para cargo de COORDENADOR, 
de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 18 de Junho 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

Situação: Comunique-se 
Data: 12/06/2020

Processo: 4.843/2.020
Requerente: João Pessoa Aguiar 
Assunto: Alvará de Edificação 
Situação: Comunique-se
Data: 12/06/2020

NOTA DO CEMITÉRIO
Processo  nº 11.522/2020 requerente OLAVO CALISTO 
BIANCO, referente a desistência do ossuário nº 4.378, 
folha  05,  onde  se  encontra  os  restos  mortais de JO-
ANA MARIA DOS SANTOS BIANCO, folhas 07 e 08, 
que  serão reinumados com autorização, folhas 09 a 17, 
para o ossuário geral, cientes que a partir da colocação 
no ossuário geral não será mais possível a identificação 
dos restos  mortais  de JOANA MARIA DOS SANTOS 
BIANCO.

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO CONCURSO 
PÚBLICO N° 03/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SER-
RA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e na 
forma do Edital 03/2018, resolve PRORROGAR a vali-
dade do concurso homologado em 15 de Maio de 2018 
e publicado no Diário Oficial do Município nº 795 de 
29/06/2018, por mais 2 (dois ) anos , consoante preve o 
artigo 37, inciso III da Constituiçao Federal  e com o item 
1 do Cápitulo II do Edital, para os cargos de  Fiscal de 
Posturas Municipais,Enfermeiro, Farmacêutico, Fisiote-
rapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Psiquiatra, Odontólogo.
Taboão da Serra, 15 de Maio de 2020. FERNANDO 
FERNANDES FILHO - Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE 
PROCESSOS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Processo:    37172/2014
Requerente: HIDEHITO TSURUMAKI
Assunto:  Programa de regularização
Situação: Comunique-se
Data:  08/06/2020

 
NOTIFICAÇÕES POR EDITAL

Taboão da Serra, por intermédio da Coordenadoria de 
Fiscalização de Obras, notifica os proprietários titulares 
do domínio útil e os possuidores a qualquer título abai-
xo relacionado para que tomem ciência das notificações 
A Prefeitura Municipal de e autuações lavradas pelo des-
cumprimento dos artigos da Lei.
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: 3071
Contribuinte: ADAGHNIL-
SON FERREIRA DE MENEZES 
Inscrição :362326452790169000001 
Infração: Executar condutores de águas pluviais de acor-
do com as normas do código de edificações.
 
Notificação: 3072
Contribuinte: LUIZ ROBER-
TO DE OLIVEIRA SILVA E OUTRA 
Inscrição: 362326452690180000004 
Infração: Execução de degrau com interferência no pas-
seio. Guia rebaixada executada em desacordo com o Có-
digo de Obras.

PORTARIA Nº. 539/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. JOSE PIRES 
DOS SANTOS, para o cargo de ASSESSOR DE RELA-
ÇÕES COMUNITÁRIAS de livre provimento, retroati-
vo a 01/05/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 14 de Maio de 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 546/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR o Sr. MARCOS 
ROCHA DOS SANTOS, do cargo de ASSESSOR ESPE-
CIAL I de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de Maio de 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
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PORTARIA Nº 618/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR o Sr. GABRIEL GUIMARAES DOS SANTOS COSTA, do cargo de ASSESSOR DE 
GABINETE I, de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 18 de Junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 

PORTARIA Nº. 619/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. RENATA APARECIDA DE CAMPOS, para cargo de ASSESSOR DE         GABINE-
TE I, de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 18 de Junho 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 620/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE EXONERAR o Sr. REGINALDO GALDINO DE ARAUJO, do cargo de COORDENADOR, de livre 
provimento, retroativo a 07/06/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 18 de Junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 621/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. FERNANDO RODRIGUES BRANCO, para cargo de COORDENADOR, de livre 
provimento, retroativo a 08/06/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 18 de Junho 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 622/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. IVAN ALVES DE SOUZA, para cargo de COORDENADOR, de livre provimento, a 
partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de Junho 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 623/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. RICARDO CORREIA DOS SANTOS, para cargo de COORDENADOR, de livre 
provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de Junho 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 624/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. MARIANA ALVES DA SILVA, para cargo de COORDENADOR, de livre provi-
mento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de Junho 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 625/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, RESOLVE TORNAR SEM EFEITO a Portaria 537/2020 nomeando o Sr. ANDRE GIORDAN BARRETO DA 
CRUZ, para cargo de SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO de livre provimento.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de Junho 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 626/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. ELIONARDO GOMES DE SOUSA, para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL 
ADJUNTO de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de Junho de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 627/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. RENATA NUNES SANTOS, para cargo de COORDENADOR DE PROGRAMA, de 
livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de Junho 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 628/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. MARIANE VITOR DE ALMEIDA BARROS, para cargo de CHEFE DE SETOR, de 
livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de Junho 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito 

PORTARIA Nº. 629/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. EDIMAR ISAIAS GOMES, para cargo de ASSISTENTE DE GABINETE, de livre 
provimento, retroativo a 01/06/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de Junho 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 630/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. MARCIA DE OLIVEIRA SANTOS, para cargo de ASSISTENTE TECNICO I, de 
livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de Junho 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 631/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. ANDRE SOUZA JOSE, para cargo de ASSISTENTE TECNICO I, de livre provimen-
to, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de Junho 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
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servidora GLEISE DO SOCORRO GOMES DE OLI-
VEIRA, do cargo AJUDANTE GERAL de provimento 
efetivo, a partir desta data, nos termos do processo nº 
14330/2020. 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 01 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 568/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO o ser-
vidor MARCELO DE ASSIS, do cargo ENCANADOR  
de provimento efetivo, a partir desta data, nos termos do 
processo nº 14413/2020. 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 01 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 569/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO a 
servidora ERIN MENEZES MACIEL, cargo de ASSIS-
TENTE TECNICO II, de livre provimento, retroativo a 
27/05/2020, nos termos do processo nº 14151/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 01 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 586/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e à vista do resultado apresentado pela 
Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 
01/2020, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candi-
datos que preencheram os requisitos legais para ocupar o 
cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com 
a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: CUIDADOR SOCIAL (Feminino)    REF.: 33

CLAS NOME DOCUMENTO

4 JANAINA DE SOUSA 218173477-SP

5 ELIENE BRITO TRINDADE 0519284933-BA

6 CRISTIANE ALVES DE SOUZA 12852268-MG

7 LUCIANE SILVEIRA MORAES 41349049X-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, 04 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 588/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO o 
servidor RAFAEL MOREIRA CARVALHO DA SILVA, 
do cargo MÉDICO de provimento efetivo, retroativo a 
02/06/2020, nos termos do processo nº 14556/2020. 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 04 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº593/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, RESOLVE EXONERAR a Sra. JOELMA 
MATOS BERTOLLI, do cargo de COORDENADOR 
DE CRAS de livre provimento, a partir desta.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 08 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 594/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE NOMEAR a Sra. JOELMA 
MATOS BERTOLLI, para cargo de ASSESSOR DE 
GABINETE II de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 08 de Junho 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 598/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão 
da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comis-
são de Concurso Público regido pelo Edital nº 04/2018, 
em cumprimento a decisão judicial resolve NOMEAR, a 
partir desta data, o candidato para ocupar o cargo efetivo 
abaixo relacionado, em conformidade com a respectiva 
referência de vencimento, que segue:

CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MASCULI-
NO REF.: 834

PORTARIA Nº. 553/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO a 
servidora KATIA DA SILVA OLIVEIRA, do cargo 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO de provimento 
efetivo, a partir desta data, nos termos do processo nº 
14093/2020. 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 27 de Maio de 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 560/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, RESOLVE REVOGAR A DESIGNAÇÃO 
da Sra. ESTER ZUZO DE JESUS, da função de confian-
ça de COORDENADOR PEDAGÓGICO de livre provi-
mento, retroativo a 19/05/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 28 de Maio de 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 561/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE DESIGNAR a Sra. ESTER 
ZUZO DE JESUS, para a função de confiança de DIRE-
TOR DE ESCOLA, retroativo a 19/05/2020.  
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 28 de Maio de 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 562/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE DESIGNAR o Sr. CLAUDIO 
STABILE GONCALVES, para a função de confiança de 
ASSISTENTE PEDAGÓGICO, a partir de 29/05/2020.  
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 28 de Maio de 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 563/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e à vista do resultado apresentado pela 
Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 
01/2020, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candi-
datos que preencheram os requisitos legais para ocupar o 
cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com 
a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: CUIDADOR SOCIAL (Feminino)  REF.: 33

CLAS NOME DOCUMENTO

1 VANESSA DE SOUZA E SOUZA 32844168-5-SP

2 ANDREA CONCEICAO MESSIAS 225550787-SP

3 KAREN ALVES VILLELA 226733853-SP

CARGO: CUIDADOR SOCIAL (Masculino)  REF.: 33

CLAS NOME DOCUMENTO

1 JOSE MACIEL DE SOUZA 372891962-SP

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

PORTARIA Nº. 565/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO a 
servidora LUANA ROCHA SANTOS, do cargo ASSIS-
TENTE DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR de pro-
vimento efetivo, retroativo a 27/05/2020, nos termos do 
processo nº 14140/2020. 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 29 de Maio de 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 566/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO a 
servidora MARINA MEIRE DE OLIVEIRA SANTOS, 
do cargo CUIDADOR SOCIAL de provimento efetivo, a 
partir desta data, nos termos do processo nº 14414/2020. 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 01 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 567/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO a 



Imprensa Oficial Cidade de Taboão da Serra
Edição nº 917 - ano XII - Cidade de Taboão da Serra, SP - Prefeito Fernando Fernandes Filho - 19 de Junho de 202012

 

PORTARIA Nº. 611/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO a 
servidora MIRELA CRISTIANE ELIAS DE OLIVEI-
RA, cargo de COORDENADOR DE PROGRAMA, de 
livre provimento, retroativo a 08/06/2020, nos termos do 
processo nº 15109/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 12 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 612/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO o 
servidor JOSE GUARDINO NETO, cargo de COORDE-
NADOR, de livre provimento, retroativo a 08/06/2020, 
nos termos do processo nº 15094/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 12 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº.613/2020
Dispõe sobre a designação do Grupo Executivo Local 
(GEL), responsável pelo acompanhamento dos trabalhos 
de Revisão/Atualização dos Planos Municipais  especí-
ficos dos  Serviços de Abastecimento de Água Potável e 
Esgotamento Sanitário do Município de Taboão da Ser-
ra, de acordo com o item II – Cláusula terceira do Termo 
de Convênio celebrado com o Governo do Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, e dá outras providências. 
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Munici-
pal de Taboão da Serra, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas por lei, RESOLVE:
Criar o Grupo Executivo Local _ GEL do Município, 
constituído pelos seguintes servidores:

Nome:  Maurício Eduardo Micalli
RG nº: 22.378.525-8
Formação: Engenheiro Civil
Cargo: Engenheiro Efetivo
Órgão Municipal:  Departamento do Meio Ambiente
Telefone: 4788-5465
E-mail: mauricio.micalli@taboaodaserra.sp.gov.br

Nome:  Bruna Aparecida Casarotti 
RG nº: 38.387.985-1
Formação: Engenheira Civil
Cargo: Assistente Administrativo
Órgão Municipal:  Departamento do Meio Ambiente
Telefone: 4788-5453
E-mail: bruna.casarotti@taboaodaserra.sp.gov.br

Nome:  Levi Bulhões Alves do Nascimento 
RG nº: 41.572.344-9
Formação:  Engenheiro Civil
Cargo:  Engenheiro efetivo
Órgão Municipal:  Secretaria Municipal de Obras, Infra-
estrutura e Serviços Urbano
Telefone: 4788-5395
E-mail: levi.alves@taboaodaserra.sp.gov.br

Nome:  Miquéias da Costa Oliveira 
RG nº: 57.576.392-9
Formação:   Engenheiro Civil
Cargo:  Engenheiro Efetivo
Órgão Municipal: Secretaria Municipal de Obras, Infra-
estrutura e Serviços Urbano
Telefone: 4788-5395
E-mail:  miqueias.costa@taboaodaserra.sp.gov.br
Na condição de Coordenador do Gel, fica designado o 
Senhor Miquéias da Costa Oliveira.
Prefeitura de Taboão da Serra, 15 de junho de 2020. 
-FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

CLAS NOME DOCUMENTO

37 JIMMY RICHARD MESQUITA DOS 
SANTOS

440563628-SP

Fica o nomeado acima convocado a tomar posse em seu 
cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar 
sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 
19 da Lei Complementar nº. 18/1994.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 09 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 602/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR o Sr. JOSE SE-
VERINO DA SILVA, do cargo de CHEFE DE SETOR, 
de livre provimento, a partir desta.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 11 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 603/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE NOMEAR o Sr. DENILTON 
VIEIRA SANTOS, para cargo de CHEFE DE SETOR, 
de livre provimento, a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 11 de Junho 
2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 605/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, RESOLVE REVOGAR A DESIGNAÇÃO 
do Sr. RONALDO APARECIDO BUENO, da função de 
confiança de SUPERVISOR DE ENSINO de livre provi-
mento, retroativo a 01/06/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 12 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 606/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de 
Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, RESOLVE AUTORIZAR o comis-
sionamento do Sr. RONALDO APARECIDO BUENO 
(Matricula nº 40150), PROFESSOR EDUCAÇÃO BASI-
CA II, estatutário, para prestar serviços junto a Prefei-
tura do Município de São Paulo (São Paulo Obras), com 
prejuízo de vencimentos e sem prejuízo das demais van-
tagens do cargo, no período de 01/06/2020 a 31/12/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 12 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº 607/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR o Sr. MAURO 
VAZ DE OLIVEIRA, do cargo de ASSESSOR DE GA-
BINETE II, de livre provimento, retroativo a 01/06/2020.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 12 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 608/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO a 
servidora DAIANE DA SILVA CAMARGO, do car-
go         PEB II - Dança de provimento efetivo, retroativo 
a 08/06/2020, nos termos do processo   nº 15139/2020. 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 12 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 609/2020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO a 
servidora SILVIA REGINA DA ROSA VIDIGAL, do 
cargo         PEB I de provimento efetivo, retroativo a 
09/06/2020, nos termos do processo nº 15438/2020. 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 12 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

PORTARIA Nº. 6102020
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE EXONERAR A PEDIDO o 
servidor MARCOS ANTONIO LIBONATI, do car-
go MOTORISTA de provimento efetivo, retroativo a 
09/06/2020, nos termos do processo nº 15391/2020. 
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 12 de Junho 
de 2020. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito


