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Notificação nº 005701, de 19 de Agosto de 2020.

Antônio Carlos Teixeira Barbosa, CPF: 625.925.801-15, proprietário 
(a) do imóvel situado à Rua N-3, s/n, Qd. 60, Lt. 11, Setor Jardim 
Paraiso, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de 
Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 353,43 – item 
7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, e o endereço de cadastro não 
corresponde ao contribuinte.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 005702, de 19 de Agosto de 2020.

Antônio Carlos Teixeira Barbosa, CPF: 625.925.801-15, proprietário 
(a) do imóvel situado à Av. Rio Bonito, s/n, Qd. 60, Lt. 10, Setor 
Jardim Paraiso, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código 
de Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 466,52 – 
item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, e o endereço de cadastro não 
corresponde ao contribuinte.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 005586, de 03 de Agosto de 2020.

Amanda Souza Lima, CPF: 011.155.361-09, proprietário (a) do 
imóvel situado à Rua PS-21, nº 291, Qd. 28, Lt. 23, Setor Portal do 
Sol – 1ª Etapa, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código 
de Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa R$ : 353,43 – 
item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, e o endereço de cadastro não 
corresponde ao contribuinte.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
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publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 170/2020

Processo n°: 21467/2020
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 033/2020
Interessado: ELISANGELA DIAS DE LIMA 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

Considerando que à Administração Pública cabe o dever de 
buscar todos os meios de possibilitar o exercício da ampla 
defesa;

RESOLVE:

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 úteis, contados da data da publicação do presente 
edital, a  importância de R$ 5.000,00  (cinco mil reais), 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 
1153/2020, que julgou procedente o Auto de Infração de n° 
033/2020, consequência de revelia. 

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

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos oito dias do mês 
de setembro do ano de dois mil e vinte (08/09/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal
_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 207/2020

Processo n°: 22792/2020
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 40/2020
Interessado: ELEIDSON PRADO SILVA FILHO 
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Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

Considerando que à Administração Pública cabe o dever de 
buscar todos os meios de possibilitar o exercício da ampla 
defesa;

RESOLVE:

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 úteis, contados da data da publicação do presente 
edital, a  importância de R$ 5.000,00  (cinco mil reais), 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 
1241/2020, que julgou procedente o Auto de Infração de n° 
40/2020, consequência de revelia. 

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

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos oito dias do mês 
de setembro do ano de dois mil e vinte (08/09/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal
_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 194/2020

Processo n°: 23589/2020
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 045/2020
Interessado: VANDRIELLO RAFAEL IOP

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

Considerando que à Administração Pública cabe o dever de 
buscar todos os meios de possibilitar o exercício da ampla 
defesa;

RESOLVE:

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 úteis, contados da data da publicação do presente 
edital, a  importância de R$ 5.000,00  (cinco mil reais), 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 
1212/2020, que julgou procedente o Auto de Infração de n° 
045/2020, consequência de revelia. 

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

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos oito dias do mês 
de setembro do ano de dois mil e vinte (08/09/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal
_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 182/2020

Processo n°: 21090/2020
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 721/2020
Interessado: MARIA RITA MACHADO

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.
 Considerando que à Administração Pública cabe o dever de 
buscar todos os meios de possibilitar o exercício da ampla 
defesa;

RESOLVE:

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 úteis, contados da data da publicação do presente 
edital, a  importância de R$ 224,12  (duzentos e vinte e 
quatro reais e doze 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 1189/2020, que julgou procedente 
o Auto de Infração de n° 721/2020, consequência de revelia. 

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

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos oito dias do mês 
de setembro do ano de dois mil e vinte (08/09/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal
_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO Nº 1196/2020
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PROCESSO: 15649/2020
ASSUNTO: BAIXA DE INSCRIÇÃO
CONTRIBUINTE: SERGIO CARLOS FERREIRA 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pelo Setor de Contencioso Fiscal, e Correios que fizeram várias 
tentativas para entrega da notificação supra, não obtendo sucesso.
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 SERGIO CARLOS FERREIRA, inscrito 
no CPF sob o nº 617.723.721-53, nos termos do § 5º 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. Conforme Decisão nº 1196/2020 - GSF, que 
o seu intento foi DEFERIDO, porém existem DÉBITOS PENDENTES 
anteriores a data da baixa de inscrição, para serem negociados. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos oito dias do mês de setembro 
do ano de dois mil e vinte (08/09/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal
_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO Nº 1229/2020

PROCESSO: 17954/2020
ASSUNTO: BAIXA DE INSCRIÇÃO
CONTRIBUINTE: L.R.F CONFECÇÕES 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pelo Setor de Contencioso Fiscal, e Correios que 
fizeram várias tentativas para entrega da notificação supra, 
não obtendo sucesso.
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 L.R.F CONFECÇÕES, inscrito 
no CNPJ sob o nº 15.009.573/0001-53, nos termos do § 5º 
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. Conforme 
Decisão nº 1229/2020 - GSF, que o seu intento foi DEFERIDO, 
porém existem DÉBITOS PENDENTES anteriores a data da 
baixa de inscrição, para serem negociados. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos oito dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte (08/09/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO Nº 1157/2020

PROCESSO: 37685/2019
ASSUNTO: BAIXA DE INSCRIÇÃO
CONTRIBUINTE: CABRAL E DIAS FERREIRA LTDA 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pelo Setor de Contencioso Fiscal, e Correios que 
fizeram várias tentativas para entrega da notificação supra, 
não obtendo sucesso.
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 CABRAL E DIAS FERREIRA 
LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.392.767/0001-20, nos 
termos do § 5º 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. Conforme Decisão nº 1157/2020 - GSF, que o seu 
intento foi DEFERIDO, porém existem DÉBITOS PENDENTES 
anteriores a data da baixa de inscrição, para serem 
negociados. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos oito dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte (08/09/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal
_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO Nº 1165/2020

PROCESSO: 38680/2018
ASSUNTO: BAIXA DE INSCRIÇÃO
CONTRIBUINTE: BOM PASTOR PEÇAS LTDA

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pelo Setor de Contencioso Fiscal, e Correios que 
fizeram várias tentativas para entrega da notificação supra, 
não obtendo sucesso.
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 BOM PASTOR PEÇAS LTDA, 
inscrito no CNPJ sob o nº 33.621.228/0001-58, nos termos 
do § 5º 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. Conforme Decisão nº 1165/2020 - GSF, que o seu 
intento foi DEFERIDO, porém existem DÉBITOS PENDENTES 
anteriores a data da baixa de inscrição, para serem 
negociados. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos oito dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte (08/09/2020).
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LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal
_____________________________________________________

EDITAL DE DECISÃO Nº 1243/2020

PROCESSO: 25534/2020
ASSUNTO: DESCARACTERIZAÇÃO DE DÉBITO POR PRESCRIÇÃO
CONTRIBUINTE: WANDERLEY ALVES DOURADO

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

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 WANDERLEY ALVES 
DOURADO, inscrito no CPF sob o nº 349.405.961-68, nos 
termos do § 5º 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. Conforme Decisão n° 1243/2020 – GSF (fls.07/08) que 
o seu intento foi DEFERIDO PARCIALMENTE.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos oito dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte (08/09/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal
_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO Nº 1185/2020

PROCESSO: 21028/2020
ASSUNTO: SUSPENSÃO DE ATIVIDADE 
CONTRIBUINTE: CASA DE CARNE PRIME EIRELI

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pelo Setor de Contencioso Fiscal, e Correios que 
fizeram várias tentativas para entrega da notificação supra, 
não obtendo sucesso.

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 CASA DE CARNE PRIME 
EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 17.995.563/0001-60, nos 
termos do § 5º 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. Conforme Decisão nº 1185/2020 - GSF, que o seu 
intento foi DEFERIDO, porém existem DÉBITOS PENDENTES 
anteriores a data da suspensão de atividade, para serem 

negociados. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos oito dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte (08/09/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal
_____________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 009.
JATAÍ, 10 DE SETEMBRO DE 2020.

A Prefeitura Municipal de Jataí, Estado de Goiás, por meio 
da Superintendência de Gestão de Pessoas, tendo em vista 
às necessidades dos serviços e cumprindo formalidades 
de praxe, bem como em atenção ao parágrafo primeiro do 
artigo 8º do Decreto nº. 9.508, de 24 de setembro de 2018, e 
ao item 7.2 do Edital nº. 001/2019, CONVOCA os candidatos 
aprovados no Concurso Público aberto pelo Edital nº. 001, 
de 01 de outubro de 2019, com suas alterações posteriores, 
e homologado conforme Termo de Homologação datado de 
14 de janeiro de 2020 e de 30 de abril de 2020, na forma do 
respectivo edital e nos termos da lei, para comparecerem à 
Superintendência de Gestão de Pessoas, no Edifício sede da 
Prefeitura Municipal de Jataí situada na Rua Itarumã, 355, 
Vila Santa Maria, no horário de expediente externo, este 
compreendido das 08h (oito horas) às 12h30min. (meio dia 
e meio), de segunda a sexta-feira, salvo feriados, para que 
sejam iniciados os procedimento de admissão nos quadros 
funcionais permanentes do Executivo Municipal, no prazo 
improrrogável de 08 (oito) dias úteis, a contar da data da 
publicação deste edital, sob pena, caso não compareça, 
da perda do direito de nomeação nos termos da legislação 
vigente.

Os convocados devem, necessariamente, para que se 
evite aglomeração de pessoas, agendar, no prazo e horário 
estabelecido neste edital convocatório, o seu atendimento 
pelo telefone (064) 3632 8806.

São os convocados para os cargos, vagas e classificação:

I – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO – CLASSE III - PcD.

485.01800941/5 MARIA DE FATIMA 
FERREIRA

4

II – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO – CLASSE III – AMPLA 
CONCORRÊNCIA.

485.01795069/7 JAQUELINE SUZANN 
RODRIGUES DE 

SOUSA

29

485.01799724/0 LIDIANE ANDRADE 
SILVA

30

485.01800346/0 MILKA MARA 
SANTANA

31



Ano 8 | 1781ª Edição | Vigência: 10/09/2020 PAG. 5DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

485.01800526/8 NELIA PAULA 
FERRAZ CARRIJO

32

485.01798118/9 CATIUSCIA ROSA 
DUTRA SOARES

33

485.01798354/4 ANDREIA PAULA 
ALVES MARQUES 

LIMA

34

485.01799541/2 ISAIAS SANTOS 
SILVA

35

485.01794908/5 POLLYANA SILVA 
PEREIRA ANDRADE

36

485.01797413/7 KARLA GONCALVES 
MARQUES

37

485.01806933/4 LINDAURA 
MARIANNE 

MENDES DA SILVA

38

485.01798212/5 LEON DE ASSIS 
SILVA

39

485.01798245/0 DOUGLAS SOARES 
FREITAS

40

485.01803086/9 LUANICE DE SOUSA 
PEREIRA

41

485.01806952/9 JESSE MARQUES 
LIMA COSTA

42

485.01795585/5 GABRIELA BARBOSA 
GUIMARAES

43

485.01797442/7 LUCIANA QUINTINO 
DE ASSIS SOUZA

44

485.01798207/1 LEANDRO PAVANI 
DE OLIVEIRA

45

No prazo estabelecido neste edital, os candidatos 
convocados devem apresentar a seguinte documentação:

a)Declaração de não ocupação de cargo público (fornecida pela 
Superintendência de Gestão de Pessoas);

b)Cópia e original da Cédula de Identidade (RG); 

c)Cópia e original do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

d)Comprovante de situação cadastral do CPF;

e)Cópia simples do PIS/PASEP;

f)Cópia e original do Título de eleitor;

g)Certidão de Quitação Eleitoral obtida junto ao Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE);

h)Exame admissional;

i)Atestado de compatibilidade do portador de necessidades 
especiais com o exercício da função, caso necessário; 

j)Cópia e original do comprovante de residência com CEP atualizado 
do último mês de referência, sendo que o mesmo deve ser no 
Município de Jataí/GO;

k)Cópia e original da Carteira de Reservista, se do sexo masculino;
 
l)01 (uma) foto 3x4 atualizada e datada; 

m)Cópia do Diploma e/ou Certificado de conclusão do Curso 
acompanhado do Histórico escolar, caso necessário;

n)Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO) e do seu domicilio;

o)Cópia e original da Certidão de Nascimento ou de Casamento;

p)Cópia e original da Certidão de Nascimento dos filhos menores 
de 18 (dezoito) anos, caso necessário;

q)Declaração de Bens;

r)Certidão Negativa de Antecedentes Civis e Criminais, expedida 
pelos órgãos distribuidores da Justiça Federal;

s)Dados de uma conta-corrente em seu nome no Banco Bradesco;

t)Certidão negativa de débitos junto a Fazenda Pública Municipal.

O presente Edital foi publicado no local de costume do 
Centro Administrativo Municipal e no endereço eletrônico 
www.jatai.go.gov.br através dos links “diário oficial” ou 
“concursos”.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

Processo 22311/2020
Assunto:             AUTO DE INFRAÇÃO Nº 008/2020 - V.I.S.A
Autuado: P LUANA SANTOS
Autuante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTIFICAÇÃO nº 215/2020

Na forma da Lei Municipal nº. 2051/98, bem como 
demais disposições afins, fica o(a) contribuinte acima 
identificado(a), NOTIFICADO que o auto de infração nº. 
008/2020 de 02/07/2020, foi julgado procedente haja vista 
os atos e fatos constitutivos das infrações. No entanto, com 
base nos dispositivos citados na decisão VISA (fls. 68/74), 
a pena de MULTA foi arbitrada no valor total de R$ 500,00 
(quinhentos reais). 

Assim, deverá recolher a importância supra aos cofres 
públicos à Conta do Fundo Municipal de Saúde, no prazo de 
30 (trinta) dias (art. 98, da Lei 2.051/98). 
Ademais, conforme parágrafo 2º do mesmo dispositivo, o 
não pagamento da multa no prazo fixado implicará na sua 
inscrição para cobrança judicial. 
Ainda, o(a) infrator(a) poderá apresentar recurso voluntário 
à Junta de Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis contados da publicação deste Edital.
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DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Multa............................................................. R$       500,00

Multa com desconto de 20% 
(Vinte por cento) *                                     R$       400,00

*Caso concorde com a Decisão/VISA de 1ª instância, o valor a 
pagar é até 15(quinze) dias desta Notificação, estará sujeito à 
redução de 20% (vinte por cento) conforme o Art. 230, §2º, do 
Código Tributário Municipal.

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos oito dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte (08/09/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
CHEFE DA JUNTA DE JULGAMENTO EM 1ª INSTÂNCIA

CONTENCIOSO FISCAL- MATR. 8394


