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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 61/2014

Processo         32108/2013
Assunto:          AUTO DE INFRAÇÃO 500/2013
Interessado:      DEGLAIR DOS SANTOS

 Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 
27.12.90, fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência 
desta notificação, a  importância de R$ 848,82 (Oitocentos e quarenta e 
oito reais e oitenta e dois centavos), a ser acrescida dos encargos legais, 
incidentes até a data do efetivo pagamento contados da consolidação do 
débito, ou dentro do prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia 
Junta de Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº 448/2014, que julgou procedente o 
Auto de Infração de nº 500/2013, conseqüência da Revelia. 
 Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo 
supra, evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e conseqüentes 
despesas judiciais.

 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO, aos 
cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze (05/02/2014).

ADALTO BARBOSA DE MAGALHÃES
Chefe de Divisão

___________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 53/2014

Processo        32090/2013
Assunto:          AUTO DE INFRAÇÃO 492/2013
Interessado:      WILDY FRANCO MORAES

 Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 
27.12.90, fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher 
aos cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
da ciência desta notificação, a  importância de R$ 985,04 (Novecentos e 
oitenta e cinco reais e quatro centavos),a ser acrescida dos encargos legais, 
incidentes até a data do efetivo pagamento contados da consolidação do 
débito, ou dentro do prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia 
Junta de Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº 481/2014, que julgou procedente o 
Auto de Infração de nº 492/2013, conseqüência da Revelia. 

 Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo 
supra, evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e conseqüentes 
despesas judiciais.

 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO, aos 
cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze (05/02/2014).

ADALTO BARBOSA DE MAGALHÃES
Chefe de Divisão

___________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 128/2014

Processo        30886/2013
Assunto:          AUTO DE INFRAÇÃO 433/2013
Interessado:      ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA

 Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 
27.12.90, fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência 
desta notificação, a  importância de R$ 1.911,29 (Hum mil novecentos e 
onze reais e vinte e nove centavos),a ser acrescida dos encargos legais, 
incidentes até a data do efetivo pagamento contados da consolidação do 
débito, ou dentro do prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia 
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Junta de Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº 719/2014, que julgou procedente o 
Auto de Infração de nº 433/2013, conseqüência da Revelia. 
 Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo 
supra, evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e conseqüentes 
despesas judiciais.

 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO, aos 
dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze (19/02/2014).

ADALTO BARBOSA DE MAGALHÃES
Chefe de Divisão

___________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 48/2014

Processo        30819/2013
Assunto:          AUTO DE INFRAÇÃO 430/2013
Interessado:      JOSE RICARDO PEREIRA BARROS

 Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 
27.12.90, fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência 
desta notificação, a  importância de R$ 518,57 (Quinhentos e dezoito 
reais e cinquenta e sete centavos),a ser acrescida dos encargos legais, 
incidentes até a data do efetivo pagamento contados da consolidação do 
débito, ou dentro do prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia 
Junta de Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº 477/2014, que julgou procedente o 
Auto de Infração de nº 430/2013, conseqüência da Revelia. 
 Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo 
supra, evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e conseqüentes 
despesas judiciais.

 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO, aos 
cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze (05/02/2014).

ADALTO BARBOSA DE MAGALHÃES
Chefe de Divisão

___________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO  
AUTO DE INFRAÇÃO Nº421/2013

PROCESSO: 30414/2013
ASSUNTO: Auto de Infração nº 421/2013
CONTRIBUINTE: CRISTIANE  NUNES

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado pelo 
Setor de Fiscalização Tributária,  e Correios  e o contribuinte encontra-se 
em local incerto e não sabido ;
Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos os 
meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o(a) contribuinte CRISTIANE  NUNES, inscrito no CPF sob 
o nº  625.924.671-49, nos termos do § 2º do art. 220, da Lei nº 1.445 de 
27/12/1990, com redação consolidada, que instituiu o Código Tributário 
Municipal, a fim de que não possa alegar ignorância dos fatos.

Por ter infringido a legislação tributária municipal o autuado fica intimado 
a recolher os valores abaixo, o qual deverá ser atualizado até o efetivo 
pagamento, ou se defender, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 
publicação do presente edital:

CREDITO TRIBUTÁRIO

(Cf. Auto de Infração nº 421/13 VALOR DO DÉBITO

A. Inf –   ISSQN e taxas R$ 5.581,49

Total R$ 5.581,49
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(Cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e nove  centavos)

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO, aos vinte e tres 
dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (21/01/2013).

Adalto Barbosa de Magalhães
Chefe de Divisão

___________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 59/2014

Processo       33595/2013
Assunto:          AUTO DE INFRAÇÃO 513/2013
Interessado:      ANTONIA FRANCISCA VIEIRA FURTADO

 Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 
27.12.90, fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência 
desta notificação, a  importância de R$ 983,85 (Novecentos e oitenta e 
tres reais e oitenta e cinco centavos),a ser acrescida dos encargos legais, 
incidentes até a data do efetivo pagamento contados da consolidação do 
débito, ou dentro do prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia 
Junta de Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº 485/2014, que julgou procedente o 
Auto de Infração de nº 513/2013, conseqüência da Revelia. 

 Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo 
supra, evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e conseqüentes 
despesas judiciais.

 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO, aos 
cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze (05/02/2014).

ADALTO BARBOSA DE MAGALHÃES
Chefe de Divisão

___________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 56/2014

Processo        31439/2013
Assunto:          AUTO DE INFRAÇÃO 458/2013
Interessado:      ALEX SANTANA BARRETO

 Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 
27.12.90, fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência 
desta notificação, a  importância de R$ 517,97 (Quinhentos e dezessete 
reais e noventa e sete centavos),a ser acrescida dos encargos legais, 
incidentes até a data do efetivo pagamento contados da consolidação do 
débito, ou dentro do prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia 
Junta de Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº 482/2014, que julgou procedente o 
Auto de Infração de nº 458/2013, conseqüência da Revelia. 

 Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo 
supra, evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e conseqüentes 
despesas judiciais.

 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO, aos 
cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze (05/02/2014).

ADALTO BARBOSA DE MAGALHÃES
Chefe de Divisão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

23/2014

 O Município de Jataí, através da Secretaria da Saúde, avisa a 
todos interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão, na 
forma presencial, visando a contratação de pessoa jurídica especializada 

para fazer seguro total em veículos integrantes da frota da Secretaria 
Municipal de Saúde de Jataí - GO, com assistência técnica 24h (vinte quatro 
horas) por dia, 07 (sete) dias da semana, pelo período de 12 (doze) meses, 
com cobertura em todo o território nacional, conforme especificações 
constantes do Edital, disponível para download no site da Prefeitura.
Abertura: 18/03/2014 – às 09h00min.
Local: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima (Antigo Fórum), em Jataí-GO.
Site: www.jatai.go.com.br. – link: Licitações
Fone Saúde: (64) 3606-3643

AMILTON FERNANDES PRADO
Secretário Municipal da Saúde

Gestor do Fundo
Decreto RH 004/2013

Decreto 002/2013


