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Na noite da última 
sexta-feira, 29 de 
novembro, o Fundo 
Social de Solidariedade 
de Ferraz de Vasconcelos 
inaugurou a “Casa do 
Noel”, espaço que ficará 
aberto para visitações até 
o dia 22 de dezembro, 
com a presença do bom 
velhinho. A decoração, 
que está instalada no 
Parque Municipal “Nosso 
Recanto”, no Jardim 
Pérola, foi aberta pelo 
prefeito José Carlos 
Fernandes Chacon, 
o Zé Biruta, e por sua 
filha e presidente do 
órgão, Bruna Carolina 
Chacon. 

No Parque, os visitantes 
podem encontrar enfeites 
sustentáveis, feitos com 
materiais recicláveis, a 
árvore de natal e ainda a 
casa do papai noel, que 
conta com sala, cozinha, 
quarto e a oficina de 
brinquedos do símbolo 
mundial da festa. Das 13 
às 19 horas, as crianças 
podem tirar fotos com 
o noel e ainda ganhar 
doces. 

A solenidade de 
inauguração da Casa 
contou com a presença 
de várias autoridades 
municipais e da região. 
Durante o evento, os alunos 
da Escola Municipal de 
Educação Básica (Emeb) 
“Nurimar Martins Hiar” 
realizaram apresentações 
de música com flauta 
e violão.

A presidente Bruna 
Chacon, em sua fala, 
agradeceu a cooperação 
de todos os envolvidos 
e disse esperar que os 
visitantes aproveitem 
a decoração. “Atrás 

Nakashima. 

Atrações
Além da “Casa do 

Noel”, o Parque “Nosso 
Recanto” também está 
oferecendo várias 
outras atividades. No 
último fim de semana, 
houve aulão de zumba 
aberto ao público, bem 
como apresentações 
de dança do alunos 
do Centro de Arte e 
Cultura (CAC). Nos dias 
7 e 8, os trabalhos 
continuam com 
brinquedos infláveis 
disponíveis para as 
crianças que estiverem 
no local, das 10 às 16 
horas.

de um sucesso tem 
sempre o trabalho de 
uma grande equipe, e 
quero agradecer a cada 
um, de cada secretaria, 
que ajudou e colaborou 
para que fosse possível a 
inauguração da ‘Casa do 
Noel’ hoje. Esperamos que 
o munícipes aproveitem, 
divulguem para os vizinhos, 
venham tirar fotos e 
espalhem o espírito 
natalino”, disse Bruna. 

O prefeito Zé Biruta 
destacou os bons 
sentimentos que a festa 
cristã traz e ainda fez 
votos de fim de ano 
aos presentes. “Eu 
costumo dizer que o 
natal deveria ser todo 

os dias, porque às vezes 
não damos nem bom 
dia para o nosso vizinho, 
mas quando chega esta 
data, as pessoas se 
abraçam, desejam sorte 
umas para as outras e 
o espírito de bondade 
e cortesia se propaga. 
De qualquer forma, não 
poderíamos deixar passar 
em branco o natal em 
Ferraz e esperamos que 
os munícipes aproveitem, 
se encontrem por aqui, 
afinal tudo é feito com 
o dinheiro de vocês, que 
pagam seus impostos. 
De antemão, já desejo 
um feliz natal e um feliz 
ano novo”, finalizou o 
chefe do executivo 

ferrazense. 
Presentes na 

solenidade, também 
estiveram os secretários 
municipais Lucas 
Bertagnolli (Governo), 
Francisco Pereira de Brito 
(Juventude, Esporte, 
Turismo e Qualidade 
de Vida), Pedro Bou 
Assi (Desenvolvimento 
Econômico e Agropecuário), 
Rodrigo de Freitas 
Siqueira (Assistência 
Social) e Élio Tonalezi 
(Cultura), bem como 
os vereadores Renato 
Ramos de Souza, Hodirlei 
Martins Pereira, Roseli 
Aparecida Messias Ferreira, 
e a primeira-dama de 
Itaquaquecetuba, Joerly 

“Casa do Noel” é inaugurada e 
fica aberta para visitações até o dia 22
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PORTARIA Nº. 35.658, de 18 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Roseli do Nascimento Dias) 
 
PORTARIA Nº. 35.659, de 18 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Cássia Cristiane da Silva) 
 
PORTARIA Nº. 35.660, de 18 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Simone Cristina Camargo Case) 
 
PORTARIA Nº. 35.661, de 18 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Rita de Carvalho Barbosa) 
 
PORTARIA Nº. 35.662, de 18 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Edilene Claro dos Santos) 
 
PORTARIA Nº. 35.663, de 18 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Vania Ribeiro Godoy Dantas) 
 
PORTARIA Nº. 35.664, de 18 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Eliete Araujo dos Santos) 
 
PORTARIA Nº. 35.665, de 18 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Hildete da Cruz Fernandes da Silva) 
 
PORTARIA Nº. 35.666, de 18 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Silvia Jacinta Ramos) 
 
PORTARIA Nº. 35.667, de 18 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Maria Darci de Oliveira Gomes) 
 
PORTARIA Nº. 35.668, de 19 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Sirlete Almeida Silva) 
 
PORTARIA Nº. 35.669, de 19 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Maria Lucia Furtado de Medeiros Saito) 
 
PORTARIA Nº. 35.670, de 19 de novembro de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Bernadete de Lourdes Araujo) 
 
 
 Ferraz de Vasconcelos, 2 de dezembro de 2019. 
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação
 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria Municipal de Administração

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIAS: 
 
PORTARIA Nº. 35.645, de 12
“Determina Instauração de Processo 
 
PORTARIA Nº. 35.646, de 12
“Dispõe sobre a readaptação de servidora em função adequada, e dá outras prov
(Alzira Nascimento da Cruz) 
 
PORTARIA Nº. 35.647, de 13
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido
(Fabiana do Nascimento Oliveira Piasa)
  
PORTARIA Nº. 35.648, de 13
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.”
(Claudia Maria Cassiano de Lima)
 
PORTARIA Nº. 35.649, de 13
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.”
(Aline Messias Jardim) 
 
PORTARIA Nº. 35.650, de 13
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.”
(Fernanda Gomes Pereira) 
 
PORTARIA Nº. 35.651, de 13
“Dispõe sobre a substituição de servidor conforme previsto nos arts. 64, 65 e 66 da Lei 
Complementar nº 167, de 13 de dezembro de 2005 
(Adaildo Pereira da Silva) 
 
PORTARIA Nº. 35.652, de 13
“Concede afastamento em razão de falecimento em família
(Djenane Soares Brustelo de Souza)
 
PORTARIA Nº. 35.653, de 13
“Concede afastamento em razão de falecimento em família.”
(Nair Milhore Zeferino) 
 
PORTARIA Nº. 35.654, de 13
“Dispõe sobre a concessão de licença em virtude de casamento
(Andrea Brum Renault Ferro)
 
PORTARIA Nº. 35.655, de 13 de novembro de 2019.
“Dispõe sobre a cessação de todas as funções gratificadas, fundamentadas nas Leis 
Complementares nº 309 e 310, de 7 de março de 2016.”
 
PORTARIA Nº. 35.656, de 13 de novembro de 2019.
“Dispõe sobre a cessação de todas as funções gratificadas, fundamentadas na Lei
 Complementar nº 167, de 13 de dezembro de 2005.”
 
PORTARIA Nº. 35.657, de 18
“Concede afastamento em razão de falecimento em família.”
(Maria Aparecida Farias dos Santos)
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Administração 
 

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  

12 de novembro de 2019. 
Processo Administrativo Disciplinar.” 

12 de novembro de 2019. 
a readaptação de servidora em função adequada, e dá outras prov

 

13 de novembro de 2019. 
a exoneração de servidor, a pedido.” 

(Fabiana do Nascimento Oliveira Piasa) 

3 de novembro de 2019. 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.” 
(Claudia Maria Cassiano de Lima) 

3 de outubro de 2019. 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.” 

3 de novembro de 2019. 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.” 

3 de novembro de 2019. 
Dispõe sobre a substituição de servidor conforme previsto nos arts. 64, 65 e 66 da Lei 

Complementar nº 167, de 13 de dezembro de 2005 – ESPMFV, que especifica

3 de novembro de 2019. 
afastamento em razão de falecimento em família.” 

(Djenane Soares Brustelo de Souza) 

3 de novembro de 2019. 
“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 

3 de novembro de 2019. 
Dispõe sobre a concessão de licença em virtude de casamento.” 

(Andrea Brum Renault Ferro) 

PORTARIA Nº. 35.655, de 13 de novembro de 2019. 
“Dispõe sobre a cessação de todas as funções gratificadas, fundamentadas nas Leis 

310, de 7 de março de 2016.” 

PORTARIA Nº. 35.656, de 13 de novembro de 2019. 
“Dispõe sobre a cessação de todas as funções gratificadas, fundamentadas na Lei
Complementar nº 167, de 13 de dezembro de 2005.” 

8 de novembro de 2019. 
“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 
(Maria Aparecida Farias dos Santos) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 

a readaptação de servidora em função adequada, e dá outras providências.” 

Dispõe sobre a substituição de servidor conforme previsto nos arts. 64, 65 e 66 da Lei 
ESPMFV, que especifica.” 

“Dispõe sobre a cessação de todas as funções gratificadas, fundamentadas nas Leis 

“Dispõe sobre a cessação de todas as funções gratificadas, fundamentadas na Lei 

PORTARIA Nº. 35.767, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 28.384, de 15 de 
julho de 2015.” 
 
PORTARIA Nº. 35.768, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 28.967, de 11 de 
novembro de 2015.” 
 
PORTARIA Nº. 35.769, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 27.771, de 12 de 
março de 2015.” 
 
PORTARIA Nº. 35.770, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 31.795, de 31 de 
julho de 2017.” 

PORTARIA Nº. 35.771, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 30.960, de 14 de 
dezembro de 2016.” 

PORTARIA Nº. 35.772, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria 
nº 31.608, de 7 de junho de 2017.” 
 
PORTARIA Nº. 35.773, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 31.586, de 29 de 
maio de 2017.” 
 
PORTARIA Nº. 35.774, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 28.268, de 17 de 
junho de 2015.” 
 
PORTARIA Nº. 35.775, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 31.735, de 17 de 
julho de 2017.” 
 
PORTARIA Nº. 35.776, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 26.235, de 6 de 
agosto de 2014.” 
 
PORTARIA Nº. 35.777, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 30.949, de 14 de 
dezembro de 2016.” 
 
PORTARIA Nº. 35.778, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria 
nº 32.267, de 14 de dezembro de 2017.” 
 
PORTARIA Nº. 35.779, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 24.307, de 19 de 
julho de 2013.” 

PORTARIA Nº. 35.780, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 32.058, de 19 de 
outubro de 2017.” 

PORTARIA Nº. 35.781, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 30.742, de 24 de 
novembro de 2016.” 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria Municipal de Administração

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIAS: 
 
PORTARIA Nº. 35.748, de 21 de novembro de 2019.
“Determina Instauração de Sindicância.”
 
PORTARIA Nº. 35.749, de 22 de novembro de 2019.
“Cessar função gratificada concedida através da Portaria nº 32.002, de 26 de setembro de 
2017, que especifica.” 
(Monica de Faria Lima)  
 
PORTARIA Nº. 35.750, de 22 de novembro de 2019.
“Cessar função gratificada concedida através do Despacho nº 2.334, de 13 de março de 
2013, que especifica.” 
(Reginaldo da Silva Oliveira) 
 
PORTARIA Nº. 35.751, de 22 de novembro de 2019.
“Designa servidor pertencente ao Quadro de Magistério da Prefeitura Municipal para exercício 
de função gratificada, de acordo com a Lei Complementar nº 227, de 15 de dezembro de 
2009, em seu art. 54, § 1º; Regulamentada pelo Decreto nº 5.261, de 12 de julho de 2010.”
(Monica de Faria Lima) 
  
PORTARIA Nº. 35.752, de 22 de novembro de 2019.
“Designa servidor pertencente ao Quadro de Magistério da Prefeitura Municipal para exercício 
de função gratificada, de acordo com a Lei Complementar nº 227, de 15 de dezembro de 
2009, em seu art. 54, § 1º; Regulamentada pelo Decreto nº 5.261, de 12 de julho de 2010.”
(Reginaldo da Silva Oliveira) 
 
PORTARIA Nº. 35.753, de 22 de novembro de 2019.
“Designa servidores para Operação Verão.”
 
PORTARIA Nº. 35.761, de 25 de novembro de 2019.
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.”
(Jéssica Aline Mielli Custódio Oli

PORTARIA Nº. 35.762, de 25 de novembro de 2019.
“Autorização para conduzir veículo oficial.”
(Ronilton Orrico Silva) 

PORTARIA Nº. 35.763, de 25 de novembro de 2019.
“Concede licença para tratar de interesse particular.”
(Rodrigo Veiga Souza Junior)
 
PORTARIA Nº. 35.764, de 25 de novembro de 2019.
“Determina prorrogação de Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria 
nº 32.244, de 6 de dezembro de 2017.”

PORTARIA Nº. 35.765, de 25 de novembro de 2019.
“Determina prorrogação de Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria 
nº 32.245, de 6 de dezembro de 2017.”

PORTARIA Nº. 35.766, de 25 de novembro de 2019.
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 32.227, de 1º de 
dezembro de 2017.” 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Administração 
 

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  

PORTARIA Nº. 35.748, de 21 de novembro de 2019. 
“Determina Instauração de Sindicância.” 

ARIA Nº. 35.749, de 22 de novembro de 2019. 
“Cessar função gratificada concedida através da Portaria nº 32.002, de 26 de setembro de 

PORTARIA Nº. 35.750, de 22 de novembro de 2019. 
concedida através do Despacho nº 2.334, de 13 de março de 

 

PORTARIA Nº. 35.751, de 22 de novembro de 2019. 
“Designa servidor pertencente ao Quadro de Magistério da Prefeitura Municipal para exercício 

função gratificada, de acordo com a Lei Complementar nº 227, de 15 de dezembro de 
2009, em seu art. 54, § 1º; Regulamentada pelo Decreto nº 5.261, de 12 de julho de 2010.”

PORTARIA Nº. 35.752, de 22 de novembro de 2019. 
rvidor pertencente ao Quadro de Magistério da Prefeitura Municipal para exercício 

de função gratificada, de acordo com a Lei Complementar nº 227, de 15 de dezembro de 
2009, em seu art. 54, § 1º; Regulamentada pelo Decreto nº 5.261, de 12 de julho de 2010.”

 

PORTARIA Nº. 35.753, de 22 de novembro de 2019. 
“Designa servidores para Operação Verão.” 

PORTARIA Nº. 35.761, de 25 de novembro de 2019. 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.” 
(Jéssica Aline Mielli Custódio Oliveira Gonçalves) 

PORTARIA Nº. 35.762, de 25 de novembro de 2019. 
“Autorização para conduzir veículo oficial.” 

PORTARIA Nº. 35.763, de 25 de novembro de 2019. 
para tratar de interesse particular.” 
uza Junior) 

PORTARIA Nº. 35.764, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria 
nº 32.244, de 6 de dezembro de 2017.” 

PORTARIA Nº. 35.765, de 25 de novembro de 2019. 
rogação de Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria 

nº 32.245, de 6 de dezembro de 2017.” 

PORTARIA Nº. 35.766, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 32.227, de 1º de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 

“Cessar função gratificada concedida através da Portaria nº 32.002, de 26 de setembro de 

concedida através do Despacho nº 2.334, de 13 de março de 

“Designa servidor pertencente ao Quadro de Magistério da Prefeitura Municipal para exercício 
função gratificada, de acordo com a Lei Complementar nº 227, de 15 de dezembro de 

2009, em seu art. 54, § 1º; Regulamentada pelo Decreto nº 5.261, de 12 de julho de 2010.” 

rvidor pertencente ao Quadro de Magistério da Prefeitura Municipal para exercício 
de função gratificada, de acordo com a Lei Complementar nº 227, de 15 de dezembro de 
2009, em seu art. 54, § 1º; Regulamentada pelo Decreto nº 5.261, de 12 de julho de 2010.” 

“Determina prorrogação de Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria 

rogação de Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria 

“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 32.227, de 1º de 
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PORTARIA Nº. 35.782, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 28.412, de 27 de 
julho de 2015.” 

PORTARIA Nº. 35.783, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 24.342, de 30 de 
julho de 2013.” 

PORTARIA Nº. 35.784, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 25.066, de 29 de 
janeiro de 2014.” 

PORTARIA Nº. 35.785, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 28.706, de 11 de 
setembro de 2015.” 

PORTARIA Nº. 35.786, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 25.064, de 29 de 
janeiro de 2014.” 
 
PORTARIA Nº. 35.787, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Processo Administrativo Sindicante instaurado através da Portaria 
nº 28.943, de 29 de outubro de 2015.” 
 
PORTARIA Nº. 35.788, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 30.139, de 20 de 
junho de 2016.” 
 
PORTARIA Nº. 35.789, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 35.059, de 24 de 
julho de 2019.” 
 
PORTARIA Nº. 35.790, de 25 de novembro de 2019. 
“Determina prorrogação de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 35.588, de 22 de 
outubro de 2019.” 
 
 
 Ferraz de Vasconcelos, 2 de dezembro de 2019. 
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação
 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
                                                    
                                    Secretaria Municipal de Administração

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO n° 6.139, de 12
“Dispõe sobre a abertura d
autorizado no Inciso I do Art. 7º
2018.” 

DECRETO n° 6.140, de 12
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar 
autorizado no Inciso I do Art. 7º
2018.” 

Ferraz de Vasconcelos, 2 de 
Secretaria de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
                                                    Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Administração

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL – DECRETOS 

12 de novembro de 2019. 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar – “Superávit Financeiro”, 

no Inciso I do Art. 7º da Lei Municipal nº 3.363, de 18 de Dezembro de 

2 de novembro de 2019. 
sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar – “Superávit Financeiro”, 

autorizado no Inciso I do Art. 7º da Lei Municipal nº 3.363, de 18 de Dezembro de 

de novembro de 2019. 
Administração – Divisão de Expediente e Documentação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

“Superávit Financeiro”, 
de 18 de Dezembro de 

“Superávit Financeiro”, 
Lei Municipal nº 3.363, de 18 de Dezembro de 

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Processo:7610/2019, BANCO CAIXA ECONOMICA ,
CNPJ:00.360.305/1192-68, endereço de aviso RUA 15 DE NOVEMBRO,470-CENTRO / FERRAZ DE
VASCONCELOS- SP , Descrição do Fato: NÃO ATENDEU À NOTIFICAÇÃO Nº23054. Informo que em 27 de
NOVEMBRO de 2019, foi emitido o Auto de Infração e Imposição de Multa nº23073. O autuado tem o
prazo de IMEDIATO para apresentar defesa e ou regularizar a situação da empresa junto à municipalidade.
A não regularização acarretará ao notificado futuras sanções legais conforme disposto na Lei 3.369/2019

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Processo:7610/2019, BANCO CAIXA ECONOMICA ,
CNPJ:00.360.305/5204-50, endereço de aviso AV.SANTOS DUMONT,607/611 / FERRAZ DE VASCONCELOS- SP ,
Descrição do Fato: NÃO ATENDEU À NOTIFICAÇÃO Nº23055. Informo que em 27 de NOVEMBRO de 2019, foi
emitido o Auto de Infração e Imposição de Multa nº23074. O autuado tem o prazo de IMEDIATO para
apresentar defesa e ou regularizar a situação da empresa junto à municipalidade. A não regularização
acarretará ao notificado futuras sanções legais conforme disposto na Lei 3.369/2019

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Processo:7610/2019, BANCO DO BRASIL SA,
CNPJ:00.000.000/2638-77, endereço de aviso AV.BRASIL,1604 - CENTRO / FERRAZ DE VASCONCELOS- SP ,
Descrição do Fato: NÃO ATENDEU À NOTIFICAÇÃO Nº23056. Informo que em 27 de NOVEMBRO de 2019, foi
emitido o Auto de Infração e Imposição de Multa nº23075. O autuado tem o prazo de IMEDIATO para
apresentar defesa e ou regularizar a situação da empresa junto à municipalidade. A não regularização
acarretará ao notificado futuras sanções legais conforme disposto na Lei 3.369/2019

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Processo:7610/2019, BANCO DO BRASIL SA,
CNPJ:00.000.000/6502-18, endereço de aviso RUA GETÚLIO VARGAS, 58 - FERRAZ DE VASCONCELOS- SP ,
Descrição do Fato: NÃO ATENDEU À NOTIFICAÇÃO Nº23057. Informo que em 27 de NOVEMBRO de 2019, foi
emitido o Auto de Infração e Imposição de Multa nº23076. O autuado tem o prazo de IMEDIATO para
apresentar defesa e ou regularizar a situação da empresa junto à municipalidade. A não regularização
acarretará ao notificado futuras sanções legais conforme disposto na Lei 3.369/2019

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Processo:7610/2019, ITAU UNIBANCO SA,
CNPJ:60.701.190/1333-25, endereço de aviso AV.BRASIL ,1545 - FERRAZ DE VASCONCELOS- SP , Descrição do
Fato: NÃO ATENDEU À NOTIFICAÇÃO Nº23058. Informo que em 27 de NOVEMBRO de 2019, foi emitido o Auto
de Infração e Imposição de Multa nº23077. O autuado tem o prazo de IMEDIATO para apresentar defesa e
ou regularizar a situação da empresa junto à municipalidade. A não regularização acarretará ao notificado
futuras sanções legais conforme disposto na Lei 3.369/2019

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Processo:7610/2019, ITAU UNIBANCO SA,
CNPJ:60.701.190/3226-40, endereço de aviso AV.15 DE NOVEMBRO, 36 - FERRAZ DE VASCONCELOS- SP ,
Descrição do Fato: NÃO ATENDEU À NOTIFICAÇÃO Nº23059. Informo que em 27 de NOVEMBRO de 2019, foi
emitido o Auto de Infração e Imposição de Multa nº23078. O autuado tem o prazo de IMEDIATO para
apresentar defesa e ou regularizar a situação da empresa junto à municipalidade.A não regularização
acarretará ao notificado futuras sanções legais conforme disposto na Lei 3.369/2019

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Processo:7610/2019, BANCO SANTANDER SA,
CNPJ:90.400.888/0695-09, endereço de aviso AV.15 DE NOVEMBRO, 81/85 - FERRAZ DE VASCONCELOS- SP ,
Descrição do Fato: NÃO ATENDEU À NOTIFICAÇÃO Nº23060. Informo que em 27 de NOVEMBRO de 2019, foi
emitido o Auto de Infração e Imposição de Multa nº23079. O autuado tem o prazo de IMEDIATO para
apresentar defesa e ou regularizar a situação da empresa junto à municipalidade. A não regularização
acarretará ao notificado futuras sanções legais conforme disposto na Lei 3.369/2019


