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Base Legal: Artigos 494 e 498 do RICMS/00 (Decreto 45.490 
de 30-11-2000)

O não cumprimento desta NOTIFICAÇÃO no citado prazo, 
ou o embaraço à ação fiscalizadora, implicará sanções legais.

 Comunicados
Fica o contribuinte abaixo discriminado cientificado de que, 

conforme constatado em diligência fiscal, não se encontra em 
atividade no local declarado ao Fisco e, de acordo com o previsto 
no artigo 3º, parágrafo único, inciso 1, da Portaria CAT 95/06, a 
sua situação cadastral passou à condição de SUSPENSO a partir 
de 23-04-2018:

Sigma Pack Embalagens Eireli EPP - IE: 142.203.601.115 - 
CNPJ: 17.780.588/0001-46 - Avenida Vila Ema, 2077 - Vila Ema 
- São Paulo/SP - CEP: 03.382.000 - Gdoc 1000380-260727/2018,;

Ficam os contribuintes abaixo discriminados cientificados 
de que, conforme constatado em diligências fiscais, não se 
encontram em atividade nos locais declarados ao Fisco e, de 
acordo com o previsto no artigo 3º, parágrafo único, inciso 1, da 
Portaria CAT 95/06, a sua situação cadastral passou à condição 
de SUSPENSO a partir de 26-04-2017:

MNX Comercial Eireli - IE: 141.440.558.115 - CNPJ: 
26.912.395/0001-03 - Rua Desembargador Carneiro Ribeiro, 
646 - Parque Artur Alvim - São Paulo/SP - CEP: 03.569-000 - 
Gdoc 1000380-254026/2018;

B. Paulino Tecidos Eireli - IE: 119.238.458.114 - CNPJ: 
30.062.976/0001-50 - Rua Belo Horizonte, 122 - Andar 1 Conj. 
1 - Brás - São Paulo/SP - CEP: 03.052-040 - Gdoc 1000380-
257242/2018;

Ficam os contribuintes abaixo discriminados cientificados 
de que, conforme constatado em diligências fiscais, não se 
encontram em atividade nos locais declarados ao Fisco e, de 
acordo com o previsto no artigo 3º, parágrafo 1º, item 1, da 
Portaria CAT 95/06, a sua situação cadastral passou à condição 
de SUSPENSO a partir de 27-04-2017:

João Luis Favila Representação e Comércio - IE: 
119.221.796.110 - CNPJ: 30.032.392/0001-31 - Rua Gama Cer-
queira, 531 - Cambuci - São Paulo/SP - CEP: 01.539-010 - Gdoc 
1000380-254020/2018;

ALS Comércio Auto Peças Eireli - IE: 119.304.655.115 - 
CNPJ: 30.184.376/0001-64 - Rua Juliano Moreira, 142 - Vila 
Diva (Zona Leste) - São Paulo/SP - CEP: 03.351-120 - Gdoc 
1000380-257221/2018;

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA 
CAPITAL II
 Comunicado
Processo 1000247-173604/2018
Tendo em vista a constatação da ocorrência da hipótese 

prevista no inciso III - inexistência do estabelecimento para o 
qual foi concedida a inscrição do artigo 30 do Decreto 45.490/00 
(RICMS), devidamente apurada mediante regular Procedimento 
Administrativo, nos termos das manifestações do AFR autor dos 
trabalhos e documentos juntados ao processo em epígrafe e 
considerando a proposta formulada pelo Inspetor Fiscal, o Dele-
gado Regional Tributário da DRTC-II-Capital, no uso das atribui-
ções conferidas pelo artigo 18, inciso II da Portaria CAT-95/2006, 
acolhe a proposta formulada e DETERMINA o enquadramento 
na situação cadastral NULA, com efeitos a partir de 06-06-2016, 
data da abertura, da Inscrição Estadual do contribuinte abaixo 
identificado:

MIABRA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Inscrição Estadual: 140.906.855.111 - CNPJ: 

24.940.839/0001-78
Endereço: Avenida Casa Verde, 3602, Conj. 06, BAIRRO: 

Casa Verde - São Paulo - SP - CEP: 02.520-300.
Nos termos do § 1º do artigo 18 da Portaria CAT-95/2006, 

determino que a partir de 06-06-2016 são considerados inidô-
neos os documentos fiscais com emissão atribuída ao estabele-
cimento em epígrafe, em conformidade com os documentos que 
instruem o processo.

Desta decisão caberá recurso ao Diretor Executivo da Admi-
nistração Tributária - DEAT, sem efeito suspensivo, no prazo de 
30 (trinta) dias contados de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado, nos termos do artigo 19 da Portaria CAT-95/2006.

 Núcleo de Serviços Especializados - DRTC-II
 Comunicados
O(s) contribuinte(s), abaixo identificado(s), fica(m) 

notificado(s) que foi(ram) INDEFERIDA(O) a(s)/o(s) con-
testação contra a cobrança do IPVA, exigido(s) conforme 
comunicação(ões) expedida(s) nos termos do artigo 13-A da Lei 
6.606/89 ou do artigo 18 da Lei 13.296/08.

NOME CPF/CNPJ Nº CONTROLE

Bruno Schettino Perim 034.638.497-47 30.102.811-4
Eduardo de Oliveira e Silva Bicudo 621.716.318-72 30.102.761-4
Salvador Moccia 112.574.318-20 30.102.674-9

O(s) contribuinte(s), abaixo identificado(s), fica(m) 
notificado(s) que foi(ram) INDEFERIDA(O) a(s)/o(s) recurso con-
tra a cobrança do IPVA, exigido(s) conforme comunicação(ões) 
expedida(s) nos termos do artigo 13-A da Lei 6.606/89 ou do 
artigo 18 da Lei 13.296/08.

NOME CPF/CNPJ Nº CONTROLE

Bento Marcos de Oliveira 755.111.508-00 30.102.785-7
Bento Marcos de Oliveira 755.111.508-00 30.102.786-9
Cláudio Virginio Simões 003.397.378-40 30.102.756-0
Danilo Oliveira da Silva 039.964.376-17 30.102.667-1
Elayne Vilela Berbel 007.460.989-01 30.102.900-3
Estacio Vicente Junior 398.408.674-15 30.102.823-0
Flavio Moitinho Gomes 907.298.385-87 30.102.760-2
Geraldo Vital Rodrigues 199.394.008-10 30.102.736-5
Hegles Rosa de Oliveira 374.852.021-20 30.102.801-1
Jose Francisco Ferreira Valente 014.624.147-96 30.102.725-0
Juliana Varela de Albuquerque Dalpra 047.789.759-28 30.102.738-9
Marcio Domingues Albuquerque 918.817.306-20 30.102.740-7
Mario Francisco Mariano 011.496.818-70 30.102.703-1
Mateus Benatti 038.221.576-19 30.102.794-8
Priscila Riccetto Bertolucci Pereira 213.226.578-07 30.102.716-0
Ricardo Bernardini de Alvarenga 283.639.568-05 30.102.902-7
Silvana Vidal Machado 022.752.849-23 30.102.905-2
Vera Lucia Lopes Gutiere Eugenio 598.022.439-49 30.102.727-4

 Posto Fiscal da Capital 10 - Lapa/Santana
 NF 3
Comunicado
Notificação - AIIM ICMS
Assunto: AIIM ICMS 4.110.771-8
Nos termos do “caput” do artigo 100 e da parte final do §3º 

do artigo 99, ambos do Decreto 54.486/2009, fica o contribuinte 
abaixo identificado NOTIFICADO da lavratura do Auto de Infra-
ção e Imposição de Multa - AIIM por infração à legislação tribu-
tária do ICMS (RICMS/2000 - Decreto 45.490/2000 e alterações 
posteriores) devendo recolher o débito fiscal exigido no AIIM 
ou apresentar defesa, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nos termos do § 4º do artigo 99 do Decreto 54.486/2009, 
durante o prazo para interposição da DEFESA, uma via do AIIM 
e dos demonstrativos e documentos que o instruem ficarão à 
disposição do interessado, responsável solidário ou de pessoa 
legalmente habilitada, na repartição fiscal de vinculação do 
contribuinte, podendo ser retirados nos dias úteis durante os 
horários de expediente.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e 
enquanto o notificado e seu representante habilitado não se 
credenciarem no ePAT - Processo Administrativo Tributário Ele-
trônico da Secretaria da Fazenda, a prática de atos processuais 
deverá ser efetuada mediante protocolo dos originais das peças 
processuais, provas e documentos em papel, juntamente com 
cópia de cada um deles, na unidade de atendimento ao público 
externo competente da Secretaria da Fazenda, a fim de serem 

Nos termos do § 4º do artigo 99 do Decreto 54.486/2009, 
durante o prazo para interposição da DEFESA, uma via do AIIM 
e dos demonstrativos e documentos que o instruem ficarão à 
disposição do interessado, responsável solidário ou de pessoa 
legalmente habilitada, na repartição fiscal de vinculação do 
contribuinte, podendo ser retirados nos dias úteis durante os 
horários de expediente.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e 
enquanto o notificado e seu representante habilitado não se 
credenciarem no ePAT - Processo Administrativo Tributário Ele-
trônico da Secretaria da Fazenda, a prática de atos processuais 
deverá ser efetuada mediante protocolo dos originais das peças 
processuais, provas e documentos em papel, juntamente com 
cópia de cada um deles, na unidade de atendimento ao público 
externo competente da Secretaria da Fazenda, a fim de serem 
digitalizados e inseridos no ePAT, devendo obedecer às prescri-
ções do artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Nos termos do artigo 95, incisos I e II, da Lei 6.374/89, na 
redação dada pela Lei 13.918/09, de 22-12-2009, em caso de 
liquidação do débito, a multa poderá ser paga com desconto de 
70% dentro do prazo de 15 (quinze) dias ou de 60% dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado o disposto no 
§8º deste mesmo artigo 95, contados da data em que se consi-
derar esta notificação realizada, condicionando-se este benefício 
ao pagamento integral do débito e implicando renúncia à defesa 
ou aos recursos previstos na legislação. Nessas duas hipóteses 
não haverá incidência de juros de mora nem de atualização 
monetária referentes. Os valores líquidos para pagamento em 
15 ou 30 dias da notificação do presente AIIM encontram-se no 
Demonstrativo do Débito Fiscal - Quadro 2.

Para gerar a GARE de pagamento acesse o link: http://www.
fazenda.sp.gov.br/guias/demais.asp

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data em que se con-
siderar esta notificação realizada sem que haja o recolhimento 
do débito fiscal exigido no AIIM ou acordo de parcelamento do 
débito fiscal ou a apresentação de defesa, o AIIM será enca-
minhado ao Delegado Regional Tributário para ratificação e o 
débito fiscal poderá ser inscrito na DÍVIDA ATIVA DO ESTADO. 
As infrações nele contidas, por caracterizar, em tese, crime contra 
ordem tributária, serão comunicadas ao Ministério Público, nos 
termos da legislação vigente, por meio de Representação Fiscal 
de Crime Contra Ordem Tributária.

Conforme o § 4º do artigo 27 da Portaria CAT 198/2010, 
a notificação por meio eletrônico prevalecerá sobre quaisquer 
outras acaso realizadas.

DO CREDENCIAMENTO NO ePAT E DA APRESENTAÇÃO DA 
DEFESA POR MEIO DO ePAT

O notificado poderá se credenciar no ePAT, nos termos da 
Portaria CAT 198/2010, para ter acesso à integra do auto de 
infração e ao processo eletrônico a qualquer tempo, logo depois 
que tiver concluído o seu credenciamento.

O credenciamento no ePAT poderá ser efetuado por via 
remota, utilizando-se a rede mundial de computadores, ou 
mediante comparecimento do interessado na unidade com-
petente da Secretaria da Fazenda, em ambos os casos desde 
que possua assinatura eletrônica. Se o notificado já possuir 
assinatura eletrônica poderá se credenciar no ePAT no endereço 
eletrônico do Portal do ePAT - Módulo do Contribuinte: https://
www.fazenda.sp.gov.br/ePAT/portal/

Após ter-se credenciado no ePAT, o notificado poderá 
outorgar procuração eletrônica vinculando representantes legais 
ao AIIM, por meio do Portal acima referenciado, os quais se cre-
denciados no ePAT também terão acesso a íntegra do processo 
eletrônico e deverão enviar a defesa, recurso, petição e praticar 
todos os atos processuais por meio do ePAT.

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e será 
enviada por meio eletrônico por meio do Portal do ePAT supra 
referenciado, nos termos dos artigos 13, 14 e 15 da Portaria CAT 
198/2010, com documentos e peças em formato pdf (portable 
document format), devendo ser assinada eletronicamente com 
a utilização do aplicativo gerenciador de upload disponibilizado 
pela Secretaria da Fazenda nesse mesmo Portal.

Ressalte-se que a apresentação de defesa acarretará o iní-
cio do processo administrativo tributário nos termos do artigo 33 
da Lei 13.457/2009, sujeitando o contribuinte às regras proces-
suais desta Lei, especialmente quanto à Comunicação Eletrônica 
dos Atos Processuais (artigo 77 e seguintes da Lei 13.457/2009), 
com a respectiva publicação dos atos administrativos por meio 
de Diário Eletrônico próprio da Secretaria da Fazenda, conforme 
artigo 29 da Portaria CAT 198/2010 e artigo 1º da Resolução 
SF-20/2011.

Caso o ePAT torne-se indisponível por motivos técnicos, 
impossibilitando ao usuário credenciado o acesso e envio de 
documentos por meio do Portal do ePAT na Internet, a defesa 
poderá ser protocolada em papel, em uma das repartições fis-
cais da Secretaria da Fazenda, obedecendo-se às prescrições do 
artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Contribuinte: IDEAL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E TELECOM 
LTDA - ME

IE: 148.298.809.117 - CNPJ/CPF: 10.349.828/0001-03
AIIM - ICMS 4.110.733-0, de 03-05-2018
Data de Notificação: Considerar-se-á realizada esta notifi-

cação no quinto dia útil posterior ao da data desta publicação 
no Diário Oficial do Estado (item 1 do §4º do artigo 9º da Lei 
13.457/2009)

Posto Fiscal de Vinculação (local para apresentação de 
defesa): PFC-10-TATUAPÉ, RUA FRANCISCO MARENGO, 1932 - 
TATUAPÉ - São Paulo - SP, horário 9:00h às 16h30

Unidade de Julgamento: DTJ-1 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 
DE JULGAMENTO DE SÃO PAULO

Conforme o § 4º do artigo 27 da Portaria CAT 198/2010, 
a notificação por meio eletrônico prevalecerá sobre quaisquer 
outras acaso realizadas.

 Comunicado
Notificação Fiscal
Contribuinte: IDEAL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E TELECOM 

LTDA ME
Endereço: Rua Moyses Zunta, 185 - CEP: 03570-110
Município: São Paulo
Inscrição Estadual: 148.298.809.117 C N P J : 

10.349.828/0001-03
Fica o contribuinte acima identificado advertido a entregar 

a Escrituração Fiscal Digital - EFD dos períodos a abaixo listados, 
dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no RICMS de São Paulo, artigo 527, inciso 
V, nas seguintes alíneas:

“g) atraso de escrituração do livro fiscal destinado à escritu-
ração das operações de entrada de mercadoria ou recebimento 
de serviço ou do livro fiscal destinado à escrituração das opera-
ções de saída de mercadoria ou de prestação de serviço - multa 
equivalente a 1% do valor das operações ou prestações não 
escrituradas, em relação a cada livro; do livro fiscal destinado à 
escrituração do inventário de mercadorias - multa equivalente a 
1% do valor do estoque não escriturado;

h) atraso de escrituração de livro fiscal não mencionado na 
alínea anterior - multa no valor de 6 (seis) UFESPs por livro, por 
mês ou fração;”

EFD do ano de 2015 - meses de março, abril, maio, junho, 
julho, agosto e setembro.

EFD do ano de 2016 - meses de fevereiro, março e abril.
O não atendimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo 

estipulado implicará infração à Legislação Tributária e ao artigo 
330 do Código Penal, com consequente aplicação das penalida-
des cabíveis, sem prejuízo das demais medidas fiscais pertinen-
tes, visando assegurar os direitos da Fazenda Pública Estadual.

Obs: Origem: OSF 01.1.04294/17-5
FORMALIZAÇÃO
Prazo para atendimento: 10 (dez) dias contados a partir do 

recebimento da presente

 Portaria CAT 36, de 04-05-2018

Altera a Portaria CAT 162/08, de 29-12-2008, que 
dispõe sobre a emissão da Nota Fiscal Eletrônica 
- NF-e e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
Eletrônica - DANFE, o credenciamento de contri-
buintes e dá outras providências

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista 
o disposto no Ajuste SINIEF-7/05, de 30-09-2005, e no artigo 
212-O, I e § 2°, do Regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-
2000, expede a seguinte portaria:

Artigo 1° - Fica acrescentado, com a redação que se segue, 
o inciso VII ao artigo 7º da Portaria CAT 162/08, de 29-12-2008:

“VII - a partir de 01-10-2018, forem optantes do Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 
“Simples Nacional”.” (NR).

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria CAT 37, de 04-05-2018

Altera a Portaria CAT 38/99, de 27-05-1999, que 
concede Regime Especial relativamente à movi-
mentação de paletes e de contentores

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista 
o disposto no Convênio ICMS-04/99, de 26-04-1999, bem como 
no Ato Cotepe 2, de 14-04-2008, expede a seguinte portaria:

Artigo 1º - Passam a vigorar, com a redação que se segue, 
os seguintes dispositivos do artigo 1º da Portaria CAT 38/99, 
de 27-05-1999:

I - o “caput”:
"Artigo 1º - Fica autorizado o trânsito, por mais de um 

estabelecimento, ainda que de terceiros, de palete e de conten-
tor de propriedade de contribuinte indicado no Anexo Único do 
Ato Cotepe/ICMS 2/08, de 14-04-2008, antes de retornarem ao 
estabelecimento do contribuinte proprietário." (NR);

II - o § 2º:
“§ 2º - O palete e o contentor deverão conter a marca 

distintiva do contribuinte ao qual pertençam e estar pintados 
na cor escolhida pela empresa, que será a indicada no Anexo 
Único do Ato Cotepe/ICMS 2/08, de 14-04-2008, excetuando-
-se, quanto à exigência da cor, o contentor utilizado no setor 
hortifrutigranjeiro." (NR).

Artigo 2º - Fica revogado o Anexo da Portaria CAT 38/99, 
de 27-05-1999.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria CAT 38, de 04-05-2018

Altera a Portaria CAT 155, de 24-09-2010, que 
dispõe sobre a Declaração do Simples Nacional 
relativa à Substituição Tributária e ao Diferencial 
de Alíquota - STDA e a Portaria CAT 23, de 
17-02-2016, que dispõe sobre a Declaração de 
Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e 
Antecipação - DeSTDA

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em 
vista o disposto na Lei Complementar Federal 123, de 14-12-
2006, no Ajuste SINIEF 12, de 04-12-2015, e nos artigos 253 e 
257-A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, expede 
a seguinte portaria:

Artigo 1° - Passa a vigorar, com a redação que se segue, o 
artigo 6º da Portaria CAT-155, de 24-09-2010:

“Artigo 6º - Na hipótese de constatar a ocorrência de erro 
ou omissão no preenchimento da declaração já transmitida à 
Secretaria da Fazenda, o contribuinte deverá efetuar a correção 
mediante o preenchimento e validação da declaração substitu-
tiva, por meio da internet, no endereço eletrônico https://www.
pfe.fazenda.sp.gov.br, com a utilização da senha de acesso ao 
Posto Fiscal Eletrônico - PFE.

Parágrafo único - A declaração substitutiva enviada após 
o período de decadência para o lançamento do imposto será 
rejeitada pelo sistema.” (NR).

Artigo 2° - Passa a vigorar, com a redação que se segue, o 
artigo 6º da Portaria CAT-23, de 17-02-2016:

“Artigo 6º - O contribuinte poderá retificar a DeSTDA 
mediante envio de outro arquivo digital.

Parágrafo único - A DeSTDA retificadora enviada após o 
período de decadência para o lançamento do imposto será 
rejeitada pelo sistema.” (NR).

Artigo 3º - Ficam acrescentados, com a redação que se 
segue, os §§ 4º e 5º ao artigo 3º da Portaria CAT-155, de 
24-09-2010:

“§ 4º - A regular recepção do arquivo digital da declaração 
pela Secretaria da Fazenda não implicará reconhecimento 
da veracidade e legitimidade das informações nele contidas, 
nem homologação da apuração do imposto informada pelo 
contribuinte.

§ 5º - A regularidade das operações informadas e da apura-
ção dos tributos devidos poderá ser verificada a qualquer tempo 
pela Secretaria da Fazenda, tratando-se de débito não inscrito 
na dívida ativa, ou pela Procuradoria Fiscal ou Procuradoria 
Regional competente, tratando-se de débito inscrito na dívida 
ativa.” (NR).

Artigo 4º - Ficam acrescentados, com a redação que se 
segue, os seguintes dispositivos à Portaria CAT-23, de 17-02-
2016:

I - §§ 5º e 6º ao artigo 1º:
“§ 5º - Fica dispensada a entrega da DeSTDA quando não 

houver valores a serem declarados no mês de referência, sem 
prejuízo da apuração, a qualquer tempo, dos tributos devidos e 
da aplicação das penalidades cabíveis.

§ 6º - A dispensa de entrega da DeSTDA não se aplica em 
relação à obrigação de prestar as informações exigidas pelos 
demais Estados.” (NR);

II - § 4º ao artigo 4º:
“§ 4º - A regularidade das operações informadas e da 

apuração dos tributos devidos poderá ser verificada a qualquer 
tempo pela Secretaria da Fazenda, tratando-se de débito não 
inscrito na dívida ativa, ou pela Procuradoria Fiscal ou Procu-
radoria Regional competente, tratando-se de débito inscrito na 
dívida ativa.” (NR).

Artigo 5º - Ficam revogados o artigo 7º da Portaria CAT-155, 
de 24-09-2010, e o item 3 do § 3º do artigo 1º da Portaria CAT-
23, de 17-02-2016.

Artigo 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA 
CAPITAL I
 NF 3
Comunicado
Notificação - AIIM ICMS
Assunto: Nos termos do “caput” do artigo 100 e da parte 

final do §3º do artigo 99, ambos do Decreto 54.486/2009, fica 
o contribuinte abaixo identificado NOTIFICADO da lavratura 
do Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM por infra-
ção à legislação tributária do ICMS (RICMS/2000 - Decreto 
45.490/2000 e alterações posteriores) devendo recolher o débito 
fiscal exigido no AIIM ou apresentar defesa, por escrito, no prazo 
de 30 (trinta) dias.

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 25-04-2018, nos termos do artigo 
1º da Resolução SAP 139 de 27-10-2017 e artigos 264 e 265 da 
Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942 
de 06-06-2003 (Comunicação de Eventos 333/2018). (108/2018)

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 26-04-2018, nos termos do artigo 
1º da Resolução SAP 139 de 27-10-2017 e artigos 264 e 265 da 
Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942 
de 06-06-2003 (Comunicação de Eventos 336/2018). (109/2018)

 PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE SANTANA - 
RIOLÂNDIA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Comunicado
Ficam as empresas abaixo relacionadas, convocadas para no 

prazo de 5 dias corridos, realizar a retirada de suas respectivas 
notas de empenho, no endereço: Estrada Municipal Riolândia/
Cardoso, Km 02 – Zona Rural – Riolândia-SP, no horário das 08h 
às 17h, conforme condições estabelecidas no Edital de Pregão 
Eletrônico CVL 006/2017, do Processo CVL 394/2016; sendo que a 
recusa em realizar a retirada dos referidos instrumentos, ensejará 
na aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 81 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; artigo 7º da Lei Federal 
10.520/2002, c.c o artigo 15 da Resolução CEGP-10/2012 e o 
artigo 14, do Decreto 49.722/2005, conforme seguem:

2018NE00289 – M.P.O Ventura EPP, CNPJ 11.790.393/0001-09
2018NE00290 - Ademir Prado ME, CNPJ 08.479.062/0001-30

 PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA 
- PRESIDENTE PRUDENTE

 Despacho do Diretor, de 3-5-2018
Determinando a realização de Apuração Preliminar ave-

riguação dos fatos registrados no Comunicado de Evento nº de 
02-05-2018, nos termos do artigo 1º da Resolução SAP-139/2017 
e artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela 
Lei Complementar 942, de 06-06-2003.(AP 27/2018).

 PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA

 Despacho do Diretor, de 4-5-2018
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para a 

devida apuração dos fatos ocorridos no dia 26-04-2018, nos termos 
do artigo 1º da resolução SAP-139, de 27-10-2017 e artigos 264 e 
265 da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 
942, de 06-06-2003 (Comunicado de Evento 177/2018). (85/2018)

 PENITENCIÁRIA DE TUPI PAULISTA

 Despacho do Diretor, de 3-5-2018
Determinando a realização de Apuração Preliminar para a 

devida apuração dos fatos ocorridos no dia 29-04-2018, nos ter-
mos do artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e artigos 
264 e 265 da Lei 10.261, alterada pela Lei Complementar942, 
de 06-06-2003 (Comunicado de Evento 059/2018). (DT 051).

 Fazenda
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SF 53, de 04-05-2018

Dispõe acerca da aplicação do diferimento e 
suspensão de que trata o § 1º do artigo 327-J 
do RICMS

O Secretário da Fazenda, considerando o disposto no § 2º-A 
do artigo 327-J do Regulamento do Imposto sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
- RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, resolve:

Artigo 1° - O diferimento e a suspensão de que trata o § 
1º do artigo 327-J do RICMS, observadas as condições estabele-
cidas no referido artigo, ficam estendidos às operações com as 
seguintes mercadorias:

I - vergalhões de alumínio;
II - embalagens de vidro, desde que observado o seguinte:
a) o regime especial a que se refere o § 1º do artigo 327-J poderá 

ser concedido exclusivamente a fabricante de embalagens de vidro;
b) o diferimento de que trata o item 2 do § 1º do artigo 

327-J aplica-se exclusivamente à saída interna de embalagens 
de vidro, realizada pelo detentor do regime especial, com 
destino a fabricante de produtos alimentícios que não esteja 
classificado na Divisão 11 da CNAE.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

 Comunicado DOF-CADIN 013/2018
Considerando:
As disposições do artigo 5º e do inciso III, do artigo 29 da 

Lei Federal 8.666/1993;
Os termos do artigo 6º da Lei Estadual 12.799/2008;
A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem 

cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 
da Instrução 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do 
Estado e, de modo a preservar a integridade da Ordem Crono-
lógica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona(m)-se 
a seguir a(s) PD(s) impedida(s) de pagamento devido ao(s) 
credor(es) estar(em) registrado(s) no CADIN Estadual.

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

200159 2018PD00124 70,46
200159 2018PD00125 72,91
200159 2018PD00126 79,99
 TOTAL GERAL 223,36

 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 Portaria CAT 35, de 04-05-2018

Altera a Portaria CAT 147/12, de 05-11-2012, que 
dispõe sobre a emissão do Cupom Fiscal Eletrônico 
- CF-e-SAT por meio do Sistema de Autenticação 
e Transmissão - SAT, a obrigatoriedade de sua 
emissão, e dá outras providências

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o 
disposto no inciso IV da cláusula quarta do Ajuste SINIEF-11/10, 
de 24-09-2010, e nos itens 8 e 8-A do § 7º do artigo 212-O do 
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado 
pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, expede a seguinte portaria:

Artigo 1° - Fica acrescentado, com a redação que se segue, 
o § 2º ao artigo 16 da Portaria CAT 147/12, de 05-11-2012, 
passando o atual parágrafo único a denominar-se § 1º:

“§ 2º - Se o adquirente concordar, poderá ter a impressão 
do extrato a que se refere este artigo substituída pelo envio, por 
meio eletrônico:

1 - do extrato do CF-e-SAT em formato eletrônico; ou
2 - da chave de acesso do documento fiscal a que se refere 

o extrato.” (NR).
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.
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