Prefeitura Municipal de Mata de São João
1

Quarta-feira • 11 de Março de 2020 • Ano • Nº 3264
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Índice
Licitações
Editais
Atos Administrativos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 até 20.
21 até 50.
51 até 58.

Licitações

AVISO N. 03/2020FMAS: PE Nº 03/2020 FMAS- Aquisição de Gêneros Alimentícios para compor kit a ser
distribuído na Semana Santa às famílias cadastradas no CADUNICO, beneficiárias do programa Bolsa
Família, que atendam aos requisitos regulamentados no Decreto 2020/2015. Abertura: 24/03/2020 ás 9h.

Gestor - Otavio Marcelo Matos De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass de Comunicação
Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140 - Centro Administrativo
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PREF. MUN. MATA DE SÃO JOÃO/AVISO DE LICITAÇÃO Nº 10/20 FMS: PE Nº 06/20 RP FMS.
Aquisição de ferramentas, utensílios, instrumentos e ferramentas de uso geral. Abertura: 26/03/20 às
09h/ Marceli Rocha – Pregoeira.
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AVISO N.35/2020 – Tomada de Preços N°. 13/2020. Construção empresa para executar Estabilização de Encosta
com Geomanta no Mun. de MSJ. Abertura: 30/03/2020 ás 9h

.
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PREF. MUN. MATA DE SÃO JOÃO/AVISO DE LICITAÇÃO Nº 36/20: PE Nº 32/20 RP. Aquisição de
equipamentos de ventilação. Abertura: 25/03/20 às 09h/ PE Nº 33/20 RP. Aquisição de móveis escolares.
Abertura: 25/03/20 às 13h/ Marceli Rocha – Pregoeira.
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PREF. MUN. MATA DE SÃO JOÃO/AVISO DE LICITAÇÃO Nº 37/20: PE Nº 31/20 RP.
Aquisição de suprimentos de informática e outros correlatos a serem custeados com recursos
próprios e portarias nº 1310/19, n° 1.646/19 e nº 2.369/19. Abertura: 25/03/20 às 09h. e
ERRATA I DO PE Nº 30/20 RP. Prestação de serviços de agenciamento de viagens incluindo
emissão de cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas domésticas e internacionais,
transferência, marcação e remarcação, cancelamento e reembolso de bilhetes Abertura:
17/03/20 às 10h. Marceli Rocha – Pregoeira.
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Inexigibilidade de licitação fundada no artigo 25, inciso II e 13, V da Lei 8.666/93.
Processo nº 2734/2020.
Ratifico a contratação pretendida com base no artigo 26 da Lei 8.666/93.
Em 11 de março de 2020.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Aos Srs. Licitantes: JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, M2L CONSTRUÇÕES LTDA, SATIVA
ENGENHARIA LTDA e LIGA ENGENHARIA LTDA.
Ref.: Tomada de Preços º. 07/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para
execução de remanescentes e complementares da construção da Creche Municipal, localizada em
Sauípe, no Município de Mata de São João-BA.
A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Tomada de Preços Nº. 07/2020, na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93 informa que, na data de 161/03/2020
às 09h:00min acontecerá sessão pública para prosseguimento dos ritos licitatórios com a abertura dos
envelopes contendo a documentação de habilitação das 03 empresas melhores classificadas.

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 11 de março de 2020.

Marceli Rocha
Pregoeira Oficial
Presidente COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, nº. 140, Centro – Mata de São João – BA
Tel: (71) 3635-1310 / 3635-1992 /3635-3009
www.matadesaojoao.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N° 13.805.528/0001-80
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº. 3436/2020, PREGÃO PRESENCIAL N°. 01/2020. Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças (genuínas e/ou originais), para
veículos e máquinas pertencentes à frota da SEOSP. CONTRATO Nº. 115/2020 Contratada: SALVADOR COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA EPP com R$ 316.454,40 (Trezentos e dezesseis mil,
quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta centavos), referente ao LOTE I, percentual de desconto de 51% (cinqüenta e
um por cento); R$ 156.233,00 (Cento e cinqüenta e seis mil, duzentos e trinta e três reais) referente ao LOTE II, percentual de
desconto de 49% (quarenta e nove por cento); R$ 46.299,40 (Quarenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta
centavos) referente ao LOTE III, percentual de desconto de 51% (cinqüenta e um por cento) e R$19.963,70 (Dezenove mil,
novecentos e sessenta e três reais e setenta centavos) referente ao LOTE IV, percentual de desconto de 42 % (quarenta e dois
por cento). Data da Assinatura: 11/03/2020. Vigência até 31/12/2020. ÁUREO FRANCO E CASTRO JÚNIOR – Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N° 13.805.528/0001-80
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº. 3436/2020, PREGÃO PRESENCIAL N°. 01/2020. Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças (genuínas e/ou originais), para
veículos e máquinas pertencentes à frota da SEOSP. CONTRATADA: SALVADOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA EPP com R$ 316.454,40 (Trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro
reais e quarenta centavos), referente ao LOTE I, percentual de desconto de 51% (cinqüenta e um por cento); R$ 156.233,00
(Cento e cinqüenta e seis mil, duzentos e trinta e três reais) referente ao LOTE II, percentual de desconto de 49% (quarenta e
nove por cento); R$ 46.299,40 (Quarenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) referente ao LOTE III,
percentual de desconto de 51% (cinqüenta e um por cento) e R$19.963,70 (Dezenove mil, novecentos e sessenta e três reais e
setenta centavos) referente ao LOTE IV, percentual de desconto de 42 % (quarenta e dois por cento). Data: 11/03/2020.
OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N° 13.805.528/0001-80
CNPJ N° 11.144.137/0001-36
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº. 19.134/2019. Pregão Eletrônico nº. 41/2019- FMS – Registro de Preços. Objeto: Aquisição de
Motor Rotatório/Reciprocante com Localizador Apical para endodontia, para atender as necessidades do Centro de
Especialidades Odontológicas do Município de Mata de São João. Contratado (a): Empresa: CORDEIRO CARAPIA
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP que apresentou o menor preço de R$ 29.900,00 (Vinte e nove mil e
novecentos reais) referente ao Lote Único. Data da Assinatura: 11/03/2020. Vigência da Ata de Registro de Preços: 12
(doze) meses. Publicado por: Marceli Patrícia Pereira Rocha – Pregoeira Oficial do Município de Mata de São João.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N° 13.805.528/0001-80
CNPJ N° 11.144.137/0001-36
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº. 19.134/2019. Pregão Eletrônico nº. 41/2019 - FMS – REGISTRO DE
PREÇOS. Objeto Aquisição de Motor Rotatório/Reciprocante com Localizador Apical para endodontia, para
atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas do Município de Mata de São João.
Contratado (a): Empresa: CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EPP que apresentou o menor preço de R$ 29.900,00 (Vinte e nove mil e novecentos reais) referente ao Lote
Único. Data da Homologação/ Adjudicação: 11/03/2020. OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA –
Prefeito. Publicado por: Marceli Patrícia Pereira Rocha – Pregoeira Oficial do Município de Mata de São
João.
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O candidato que deixar de comparecer por qualquer motivo no dia e horário estabelecido será
considerado desistente. ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO

Mata de São João/BA, 11 de Março de 2020.
Comissão Coordenadora, conforme Decreto nº 107/2020

Luciana Calasans de Alcântara
Matricula 7758

Vanessa Campos Abreu Oliveira
Matricula 8556

Mariane Santos França Santana
Secretária Municipal
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ANEXO I

CÓDIGO DA VAGA: 001
CARGO: CUIDADOR SOCIAL – LITORAL

ORDEM

CANDIDATO

01

SIMONE DIAS PAZ

02

NAIRANE ALVES DA CONCEIÇÃO

RG

SITUAÇÃO

11482474

+$%,/,7$'2&/$66,),&$'2

34466207

+$%,/,7$'2&/$66,),&$'2



CÓDIGO DA VAGA: 002
CARGO: CUIDADOR SOCIAL - SEDE

ORDEM
01

CANDIDATO
FABIANA TELES DE ALMEIDA SÁ BARRETO

RG

SITUAÇÃO

1161664793

+$%,/,7$'2&/$66,),&$'2




CÓDIGO DA VAGA: 003
CARGO: CUIDADOR SOCIAL – ZONA RURAL


ORDEM

CANDIDATO

RG

SITUAÇÃO

01

TAMIRES SANTOS ARAUJO

1578480609

+$%,/,7$'2&/$66,),&$'2

02

SUANE SANTANA DOS SANTOS

2056961806

+$%,/,7$'2&/$66,),&$'2
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ANEXO II

CÓDIGO DA VAGA: 001
CARGO: CUIDADOR SOCIAL – LITORAL

ORDEM

CANDIDATO

RG

SITUAÇÃO

03

GECIANY CORREIA NEPOMUCENO DE MEDEIROS

2017786292

CLASSIFICADO



CÓDIGO DA VAGA: 002
CARGO: CUIDADOR SOCIAL - SEDE

ORDEM
01

CANDIDATO
ROSANGELA SILVA DO NASCIMENTO ROSALES

RG

SITUAÇÃO

0839822138

CLASSIFICADO




CÓDIGO DA VAGA: 003
CARGO: CUIDADOR SOCIAL – ZONA RURAL


ORDEM
03
04

CANDIDATO

RG

SITUAÇÃO

MARLI GARRIDO DA SILVA

0745610145

CLASSIFICADO

MARIA LUCIA TEIXEIRA PAES

0484021419

CLASSIFICADO
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0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº352/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°436/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3417/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Fabiola Beatriz Sorlino

128.684.178-09

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).
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11 de Março de 2020
27 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº371/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°471/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3410/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Fernado Henrique Fioresi/Jucileide dos Santos Fioresi

916.558.158-15

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
28 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº372/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°472/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3412/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Fernado Henrique Fioresi/Jucileide dos Santos Fioresi

916.558.158-15

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
29 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº358/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°412/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3243/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Gilka Marques Carvalho

107.275.585-87

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
30 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº366/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°398/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3225/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
CONTRIBUINTE

Giuliana Argyriou Venturini

C.N.PJ/CPF

261.386.808-20

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
31 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº353/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°502/2020, lavrada por este fisco em 27/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3758/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Jose Azevedo Filho

346.459.345-20

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
32 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº363/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°407/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3231/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Jose Puglisi

740.160.671-20

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
33 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº367/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°464/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3403/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
CONTRIBUINTE

Julio de Mesquita Ferraz

C.N.PJ/CPF

218.628.758-71

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
34 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº368/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°455/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3390/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Renee Cordeiro Giroux

162.749.895-87

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
35 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº369/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°451/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3388/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Renee Cordeiro Giroux

162.749.895-87

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
36 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº370/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°463/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3401/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Renee Cordeiro Giroux

162.749.895-87

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
37 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº377/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°456/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3392/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
CONTRIBUINTE

Renee Cordeiro Giroux

C.N.PJ/CPF

162.749.895-87

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
38 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº348/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°457/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3394/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Sandro Menezes Santos

741.170.415-68

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
39 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº365/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°445/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3385/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Sandro Menezes Santos

741.170.415-68

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
40 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº364/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°416/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3249/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Veronilson Oliveira Matos

134.305.805-87

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
41 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº356/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°512/2020, lavrada por este fisco em 28/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3744/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
CONTRIBUINTE

C.N.PJ/CPF

Vivaldo Santos Alves

348.691.155-49

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
42 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº359/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°477/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3435/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Yves Charles Leon Plansson

019.931.945-68

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
43 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº375/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°467/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3405/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Luciano Guimarães Rodrigues da Cunha

939.437.256-34

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
44 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº355/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°499/2020, lavrada por este fisco em 27/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3739/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Luiz Carlos Ribeiro da Silva

139.422.125.87

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
45 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº347/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°458/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3395/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Miguel Bispo de Santana

048.176.805-04

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
46 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº346 /2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°460/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3396/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Monica Maria da Silva Santana

616.120.905-59

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
47 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº345/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°462/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3399/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Monica Maria da Silva Santana

616.120.905-59

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
48 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº354/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°501/2020, lavrada por este fisco em 27/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3742/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Neusa Ma Leal Montenegro/Mario Garcez Mo

858.270.705-30

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
49 - Ano - Nº 3264

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº376/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°470/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3409/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Osenilda dos Santos

944.568.605-53

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
11 de Março de 2020
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Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº351/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°433/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3415/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.
C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Samuel Moreira de Jesus

461.130.455-87

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 06 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZZQRWNBCPZT1LDEM7RHMJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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