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2 – Fornecer cópia de documentos e informações que repre-
sentem a contratação comercial com o emitente como: pedidos, 
contratos, indicação do local onde ocorreu o negócio, mensa-
gens trocadas pelo correio eletrônico, representante comercial, 
pesquisa cadastral realizada à época da operação acerca do 
destinatário junto a empresas especializadas, etc;

3 – Informar: a) o meio utilizado para transportar as mer-
cadorias; b) o nome, endereço e documento de identificação do 
condutor, bem como seu vínculo com o emitente, o destinatário 
ou a transportadora; c) características do veículo, tais como tipo, 
número de placa, etc; d) conhecimento do transporte e compro-
vação do pagamento do frete, etc;

4 – Fornecer cópia de documentos que representem o 
pagamento das mercadorias e que permitam identificar com 
segurança o real beneficiário do pagamento;

5 – Informar o destino dado à mercadoria adquirida:
a) se utilizada como insumo, informar qual produto resul-

tante; se adquirida para revenda, informar quais as saídas 
correspondentes;

b) se mantida em sua exibição e indicação de lançamento 
em controles de estoque ou registros de inventário;

6 – Apresentar os Livros de Entrada onde esteja escriturado 
o respectivo documento fiscal;

7 – Apresentar os Livros contábeis onde estejam escritura-
dos o documento fiscal e seu pagamento;

8 – Apresentar outros documentos e/ou informações que 
o contribuinte julgar importantes para comprovar a efetividade 
da operação.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS - nos documen-
tos a seguir listados constam como DESTINATÁRIO: LUIS 
C. DOMINGOS CALCADOS - CNPJ: 27.493.448/0001-40, IE: 
310.647.932.118 e como EMITENTE: FOX COMERCIO DE SUB-
PRODUTOS BOVINOS EIRELI - ME - CNPJ: 27.684.313/0001-62 
IE: 774.010.308.116 (valores em reais);

Chave de Acesso NFe - Número Documento Fiscal - Data 
Emissão - Valor NFe;

35180227684313000162550020000010871530010020 
1087 28/02/2018 99.999,94;

35180327684313000162550020000012941007000633 
1294 27/03/2018 157.409,88;

35180327684313000162550020000012921007000639 
1292 27/03/2018 156.390,72;

35180327684313000162550020000012931007000636 
1293 27/03/2018 135.246,13;

OBSERVAÇÕES.:
1 – IMPORTANTE: Em função dos acontecimentos recentes 

envolvendo a pandemia de Covid-19 (Novo Coronavírus) e com 
o objetivo de diminuir a circulação e contato entre pessoas 
informamos que as informações e cópias dos documentos acima 
solicitados deverão ser entregues exclusivamente por escrito e/
ou digitalizados VIA E-MAIL no endereço de correio eletrônico: 
rfoliveira@fazenda.sp.gov.br; 2 - Prazo de entrega: 10 (dez) dias, 
a contar na forma do artigo 596 do RICMS/00 - dec. 45.490/00; 
3 - O não atendimento desta NOTIFICAÇÃO no prazo acima esta-
belecido implicará lavratura de Auto de Infração e Imposição de 
Multa em conformidade com o artigo 527 do RICMS, aprovado 
pelo Decreto 45.490/00, além de outras providências legais 
cabíveis; 4 – Esclarecimentos a respeito desta NOTIFICAÇÃO 
poderão ser obtidas por meio do correio eletrônico rfoliveira@
fazenda.sp.gov.br; 5 - Serviços amparados pela Ordem de Servi-
ço Fiscal (OSF) nro 06.0.08078/20-2; 6 - Notificação publicada 
via Diário Oficial do Estado uma vez que a Notificação Postal foi 
entregue pelo correio e recebida por AR no endereço do titular 
mas este quedou-se inerte. Notificação não entregue por DEC 
por este se encontrar desabilitado.

ORDEM DE SERVIÇO FISCAL nro 06.0.08078/20-2 de 
04/01/2021. LUIS C. DOMINGOS CALCADOS - Inscrição Estadu-
al: 310.647.932.118 CNPJ: 27.493.448/0001-40 - CNAE: 15.31-
9/01. Endereço: Rua João Urias Pimenta, 4450 - Município: 
Franca-SP - CEP: 14.403-574. O Inspetor Fiscal da IF-02-DRT/6-
-Ribeirão Preto COMUNICA ao contribuinte acima identificado 
a Ordem de Serviço Fiscal (OSF) que determina o início dos 
trabalhos fiscais no contribuinte supra, com o objetivo de 
examinar a regularidade do cumprimento das obrigações tribu-
tárias principais e acessórias, nos termos da legislação vigente, 
ao Agente Fiscal de Rendas Renato Furtado de Oliveira - IF. 
16.020-9. A autenticidade da OSF pode ser confirmada através 
do site da Secretaria da Fazenda (www60.fazenda.sp.gov.br/
wps_migrated/portal/consultaosf) ou junto ao Inspetor Fiscal 
e-mail: drt06inspetor2@fazenda.sp.gov.br, telefone: (16) 3965 
- 8760. Ordem de Serviço Fiscal veiculada no Diario Oficial do 
Estado uma vez que a OSF entregue pelo correio (juntamente 
com Notificação para prestação de informações e apresentção 
de documentos) foi recebida por AR no endereço do titular, mas 
este quedou-se inerte. OSF não entregue por DEC por este se 
encontrar desabilitado.

 Delegacia Regional Tributária de Bauru - 
DRT-7
 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE BAURU
COMUNICADO
O Delegado Regional Tributário da DRT/7 – BAURU faz 

saber aos interessados que, em decisão proferida no Processo 
n.º SFP- PRC-2022/03209, de acordo com a competência 
outorgada por meio do inciso II, do artigo 18, da Portaria CAT 
n.º 95/06, declarou a NULIDADE, a partir de 03/03/2021, da 
Inscrição Estadual n.º 685.045.695.114, concedida a TERRA 
BOA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ – 41.068.767/0001-
30, I.E. – 685.045.695.114, com endereço atual declarado no 
Cadastro de Contribuintes de ICMS CADESP na Rua Ernesto 
Dognani Sobrinho, 84, Lot. Dona Carmélia, Taquarituba/SP, CEP 
18740-000, em virtude da simulação de existência da empresa. 
O Procedimento de Constatação de Nulidade de Inscrição (PCN) 
que embasou a aludida decisão foi realizado com fundamento 
no artigo 21, inciso I, da Lei 6.374/89; no artigo 30, inciso I, do 
RICMS/00 – Regulamento do ICMS/SP; assim como nos artigos 
16, inciso II, 17, 18, inciso II c/c §§ 1º e 2º, itens 1 e 2b, 37 e 38 
c/c § único, item 1, da Portaria CAT-95/06.  Nos termos do artigo 
18, §1º desta Portaria, serão considerados inidôneos todos os 
documentos fiscais atribuídos ao estabelecimento emitidos a 
partir de 03/03/2021, com fundamento nos argumentos e docu-
mentos que instruem o processo. Em face desta decisão, ficam 
todos os interessados intimados à apresentação de recurso, sem 
efeito suspensivo, ao Coordenador da Coordenadoria de Fisca-
lização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e Atendi-
mento (CFIS), no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente 
publicação, nos termos do artigo 19 da Portaria CAT n.º 95/06.

 Delegacia Regional Tributária de São José 
do Rio Preto - DRT-8
 Posto Fiscal de São José do Rio Preto
 ATO DE CASSAÇÃO DA EFICÁCIA DE INSCRIÇÃO ESTA-

DUAL
Ficam os contribuintes adiante arrolados, todos vinculados 

a esta unidade fiscal, NOTIFICADOS de que as suas inscrições 
no cadastro SEFAZ foram declaradas INAPTAS pelo fisco, pelo 
fato de que foi constatada a inatividade dos respectivos esta-
belecimentos nos endereços indicados no CADESP, nos termos 
do artigo 31, inciso I do RICMS/2000 (aprovado pelo Decreto 
n.º 45.490, de 30/11/2000), cc artigo 12 da Portaria CAT n.º 95, 
de 24/11/2006.

Nome:RAFAEL MARTINS CUNHA 22633393888
Endereço:RUA PLACIDO GOES, 280
Bairro/CEP:ESTANCIA JOCKEI CLUB / 15.081-504
Cidade:SAO JOSE DO RIO PRETO
IE:124.048.087.110
CNPJ:30.423.886/0001-47
Data Inatividade:20/01/2022
Expediente SIGADOC nº:SFP-EXP-2022/108247
Nome:MAX PEREIRA GALLO 42206665832

CONTRIBUINTE: CARRIEL BROTHERS LANCHONETE E 
PIZZARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 554.068.692.110
CNPJ: 27.190.385/0001-53
ENDEREÇO/COMPLEMENTO: AVENIDA CAPITAO JOAQUIM 

FLORIANO DE TOLEDO 509
BAIRRO: CENTRO
CEP: 18.540-000
MUNICÍPIO: PORTO FELIZ
PROTOCOLO: SFP-EXP-2022/96516
DATA DA INATIVIDADE: 11/01/2020
CONTRIBUINTE: EDER SABINO DA SILVA 03252160536
INSCRIÇÃO: 526.064.669.119
CNPJ: 27.049.347/0001-85
ENDEREÇO/COMPLEMENTO: RUA 20 De Maio 79
BAIRRO: COTIANOS
CEP: 18.170-000
MUNICÍPIO: PIEDADE
PROTOCOLO: SFP-EXP-2022/98160
DATA DA INATIVIDADE: 12/04/2022
 Delegacia Regional Tributária de Campinas 
- DRT-5
 Posto Fiscal de Campinas
 DRT-05 - CAMPINAS - NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO 3
NOTIFICAÇÃO – AIIM ICMS
Contribuinte: Nilson Juliano Lovato
I.E. : N.A.
CPF: 303.254.418-12
Endereço: Rua Santa Maria Madalena Postel, 215, Jardim 

Santa Lucia, Campinas/SP
Unidade de Julgamento: DTJ-2 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 

DE JULGAMENTO DE CAMPINAS
Posto Fiscal de Vinculação: PF-CAMPINAS, AV. DR. ALBERTO 

SARMENTO, 37435284 - BONFIM - Campinas - SP
AIIM - ICMS Nº 4.147.588-4, de 04/05/2022
Nos termos do “caput” do artigo 100 e do §3º do artigo 99, 

ambos do Decreto nº 54.486/2009, fica o autuado NOTIFICADO 
da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 
por infração à legislação tributária 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 nº 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.

Considerar-se-á realizada esta notificação no quinto dia útil 
posterior ao da data desta publicação no Diário Oficial do Esta-
do. (item 1 do §4º do artigo 9º da Lei nº 13.457/2009).

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

Nos termos do artigo 85-B da Lei 6.374/89, caso haja 
expressa confissão irretratável do débito fiscal e renúncia ao 
contencioso administrativo tributário, e se atendidas as demais 
condições previstas no §1º, em havendo exigência de imposto, 
as infrações ficarão sujeitas a multa de 35% equivalente ao 
valor do imposto ou, nos demais casos, redução de 50% sobre 
os valores previstos na legislação vigente.

Para mais dúvidas sobre a confissão irretratável redução 
da multa ou sobre os procedimentos para confessar, acesse 
o link: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/cfaiim/Paginas/
Como-Confessar.aspx

Além disso, de acordo com o artigo 95, incisos I e II e §8º, 
da Lei nº 6.374/89, a multa poderá ser paga com desconto de 
70% (setenta por cento) dentro do prazo de 15 (quinze) dias ou 
de 60% (sessenta por cento) dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data em que se considerar esta notificação reali-
zada, condicionando-se este benefício ao pagamento integral 
do débito e implicando em renúncia à defesa e aos recursos 
previstos na legislação. Os valores líquidos para pagamento 
encontram-se no Demonstrativo do Débito Fiscal - Quadro 2.

Para simular ou para gerar a DARE de pagamento acesse o 
sistema da Conta Fiscal do AIIM: https://portal.fazenda.sp.gov.
br/servicos/cfaiim/Paginas/Sobre.aspx

Para informações sobre Parcelamentos e sobre documentos 
necessários acesse o link: https://portal.fazenda.sp.gov.br/ser-
vicos/parcelamento-icms/Paginas/D%C3%A9bitos-que-podem-
-serparcelados.aspx

Nos termos do artigo 100, §§ 1º e 2º do Decreto nº 
54.486/2009, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data em 
que se considerar realizada esta notificação sem que haja o 
recolhimento ou acordo de parcelamento do débito fiscal exi-
gido no AIIM ou, ainda, a apresentação de defesa, o AIIM será 
encaminhado ao Delegado Regional Tributário para ratificação e 
implicará na inscrição do débito na DÍVIDA ATIVA DO ESTADO.

As infrações podem caracterizar crime contra ordem tri-
butária, casos em que poderão ser comunicadas ao Ministério 
Público por meio de Representação Fiscal de Crime Contra 
Ordem Tributária, nos termos da legislação vigente.

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 Nº 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 poderá ser efetuado, desde que o 
notificado possua assinatura digital, através do Portal do 
ePAT – Módulo do Contribuinte: https://www.fazenda.sp.gov.
br/ePAT/portal/

A defesa deverá ser enviada através do Portal do ePAT 
nos termos dos artigos 13, 14 e 15 da Portaria CAT 198/2010, 
munida de documentos e peças em formato pdf, e dirigida ao 
Julgador Tributário.

O autuado poderá vincular representantes legais ao AIIM, 
outorgando procuração eletrônica no Portal do ePAT, os quais 
terão acesso à íntegra do processo eletrônico e poderão enviar 
a defesa, recurso, petição e praticar todos os atos processuais.

Nos casos em que os representantes do autuado não 
estiverem credenciados no ePAT, os atos do processo eletrônico 
poderão ser praticados no Posto Fiscal de Vinculação, atendendo 
ao disposto no artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Ressalte-se que a apresentação de defesa acarreta no início 
do processo administrativo tributário nos termos do artigo 33 da 
Lei 13.457/2009, sujeitando o contribuinte às regras processuais, 
especialmente quanto à Comunicação Eletrônica dos Atos Pro-
cessuais através da publicação no Diário Eletrônico da Secretaria 
da Fazenda, conforme artigo 29 da Portaria CAT 198/2010 e 
artigo 1º da Resolução SF 20/2011.

 Delegacia Regional Tributária de Ribeirão 
Preto - DRT-6
 Fica o contribuinte LUIS C. DOMINGOS CALCADOS - CNPJ: 

27.493.448/0001-40 - IE: 310.647.932.118, Endereço CADESP: 
RUA JOAO URIAS PIMENTA Nº: 4450 - Cep 14.403-574 - 
Município: Franca - SP, na pessoa de seu titular LUIS CARLOS 
DOMINGOS - CPF: 313.710.648-65, nos termos do disposto no 
art. 494 a 498 do RICMS/00 (aprovado pelo Dec. n° 45.490/00), 
NOTIFICADO a, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação 
desta, apresentar ao Fisco as informações e documentos abaixo 
especificados, de forma expressa, organizada e cronológica, 
relativamente às operações de compra conforme a relação de 
Documentos Fiscais abaixo:

1 - Nome e dados (endereço, telefones fixos e celulares, 
ou outro meio de comunicação) da pessoa que representou o 
emitente do documento fiscal;

a partir de 06/05/2022, com base no disposto no artigo 3º, § 1º, 
inciso 1 da Portaria CAT 95/2006.

 DRTC-II
Comunicado
Fica o contribuinte EXPO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL 

INTEGRADA - EIRELI, Inscrição estadual: 142.613.508.115, CNPJ: 
18.537.868/0001-90, notificado de que em face da diligência 
realizada em 06/05/2022, em atendimento aos trabalhos deter-
minados na OSF 01.2.07214/22-7, foi constatado que o estabe-
lecimento não estava em atividade no local declarado ao fisco 
(Rua Voluntários da Pátria, nº 1138, Santana, CEP 02.010-100), 
motivo pelo qual a situação cadastral da inscrição estadual foi 
alterada para a condição de "suspenso" - preventivamente por 
não-localização, a partir de 06/05/2022, com base no disposto 
no artigo 3º, § 1º, inciso 1 da Portaria CAT 95/2006.

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL-DRTC-
-II

CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
O Delegado Regional Tributário da DRTC-II, nos termos do 

Art. 3º da Portaria CAT 102/2017, notifica o interessado de que 
no processo SFP-PRC-2022/09809, determinou a Cassação da 
Eficácia da Inscrição Estadual do contribuinte abaixo indicado, 
em virtude da comprovação de fraude metrológica devidamente 
apurada no Processo Ipem-SP nº 586/2021, instaurado pelo 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM/SP:

ANIELO D AMARO & CIA LT
Endereço: AV. JOAO PAULO I, 900, FREG DO O, CEP 02738-

000, SÃO PAULO-SP
IE 128.518.910.117
CNPJ Nº: 43.072.693/0001-30
Sócios: FLAVIO D AMARO, CPF 010.328.698-52 e RICARDO 

D AMARO, CPF 075.340.928-33.
A data a partir da qual o contribuinte é considerado como 

não inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS em virtude 
da fraude metrológica, é a mesma da data da publicação desta 
Decisão, com aplicação das disposições constantes no artigo 20, 
§3º e artigo 184, inciso I, do Regulamento do ICMS.

Da decisão que determinar a cassação da eficácia da inscri-
ção caberá recurso ao Diretor de Fiscalização, sem efeito suspen-
sivo, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.

 CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL O Delegado Regional 
Tributário da DRTC-II, nos termos do Inciso I do Art. 15 da Por-
taria CAT 02/2011, notifica o interessado de que, no processo 
SIGADOC SFP-PRC-2022/06355, determinou a Cassação da 
Eficácia da Inscrição Estadual do contribuinte abaixo indicado, 
por ter sido notificado e não solicitar a Renovação da Inscrição 
Estadual: NOME: RRJF AUTO POSTO LTDA INSCRIÇÃO ESTADU-
AL: 141.270.100.117 CNPJ: 26.201.572/0001-22 ENDEREÇO: 
Rua São Domingos 136, Bela Vista, São Paulo, CEP 01.326-000. 
A data a partir da qual o contribuinte é considerado como não 
inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS é a mesma da 
data da publicação desta Decisão, com aplicação das disposi-
ções constantes no artigo 20, §3º e artigo 184,inciso I, do Regu-
lamento do ICMS. Desta decisão cabe recurso, uma única vez e 
sem efeito suspensivo, ao Diretor da Diretoria de Atendimento, 
Gestão e-Conformidades – DIGES, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias contados da data da notificação.

 DRTC-II
Comunicado
Fica o contribuinte ANALU CONCEPT EIRELI, Inscrição esta-

dual: 118.251.628.112, CNPJ: 28.119.573/0001-58, notificado 
de que em face da diligência realizada em 06/05/2022, em aten-
dimento aos trabalhos determinados na OSF 01.2.07222/22-7, 
foi constatado que o estabelecimento não estava em atividade 
no local declarado ao fisco (Rua Voluntários da Pátria, nº 
1049, Santana, CEP 02.011-100), motivo pelo qual a situação 
cadastral da inscrição estadual foi alterada para a condição de 
"suspenso" - preventivamente por não-localização, a partir de 
06/05/2022, com base no disposto no artigo 3º, § 1º, inciso 1 da 
Portaria CAT 95/2006.

 Delegacia Regional Tributária de Santos - 
DRT-2
 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTARIA DO LITORAL
COMUNICADOS
O Delegado Regional Tributário do Litoral - DRT/2, com 

fundamento nos artigos 16, 17, 18 e 37 da Portaria CAT 
95/2006, comunica que no Processo Administrativo nº SFP-
-PRC-2022/04350, em virtude da constatação da hipótese pre-
vista no inciso III, do artigo 30 do RICMS, aprovado pelo Decreto 
45.490/2000, na redação dada pelo Decreto 51.305/2006, 
devidamente apurada mediante regular Procedimento Adminis-
trativo, DECLAROU NULA e DETERMINOU o enquadramento na 
situação de “NULA”, no CADESP da SEFAZ, com efeitos a partir 
de 21/03/2018, da Inscrição Estadual nº 335.306.785.110, CNPJ 
nº 22.302.710/0001-09, da empresa AUTO POSTO PARADA 141 
LTDA., com endereço indicado como AVENIDA MARJORY DA 
SILVA PRADO, 141, LOTE 02, BALNEÁRIO PRAIA DO PERNAM-
BUCO - GUARUJÁ/SP, CEP 11444-000, sendo considerados ini-
dôneos os documentos fiscais com emissão atribuídas à referida 
empresa, a partir de 21/03/2018.

 Delegacia Regional Tributária de Taubaté - 
DRT-3
 Posto Fiscal de São José dos Campos
 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE TAUBATÉ-DRT-3
POSTO FISCAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Cassação da Eficácia de Inscrição Estadual - Considerando 

o disposto no art.12 da Portaria CAT-95, de 24 de novembro 
de 2006, o Chefe do Posto Fiscal de São José dos Campos da 
Delegacia Regional Tributária de Taubaté- DRT-03- comunica a 
cassação da eficácia da inscrição estadual do(s) contribuinte(s) 
abaixo elencado(s):

NOME/RAZÃO SOCIAL:THAMIRES KAROLINE RIBEIRO DOS 
SANTOS 36625084867

I.E.:392.308.621.119 CNPJ:32.955.532/0001-79
ENDEREÇO:AVENIDA SAO JOAO,489, SAO JOAO, JACAREI-

-SP-CEP 12.322-000
DATA DA INATIVIDADE:13/10/2021
POSTO FISCAL: PF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Nº PROTOCOLO:SFP-EXP-2022/117183
NOME/RAZÃO SOCIAL:ISRAEL ANTONIO MODESTO 

24763042807
I.E.:392.377.641.112 CNPJ:41.005.086/0001-22
ENDEREÇO:RUA EMIDIO PEREIRA DE MESQUITA, 141, 

CONJ,JARDIM DAS INDUSTRIAS, JACAREI-SP-CEP 12.306-170
DATA DA INATIVIDADE:25/02/2021
POSTO FISCAL: PF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Nº PROTOCOLO:SFP-EXP-2022/116810
Da cassação caberá recurso uma única vez, sem efeito 

suspensivo, ao Delegado Regional Tributário no prazo de 30 
(trinta) dias contados desta publicação, nos termos do art. 13 da 
Portaria supramencionada.

 Delegacia Regional Tributária de Sorocaba 
- DRT-4
 Posto Fiscal de Sorocaba
 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE SOROCABA
Posto Fiscal de Sorocaba
Notificação
Ficam os contribuintes, abaixo relacionados, NOTIFICADOS 

da decisão do chefe do Posto Fiscal de Sorocaba de Cassação da 
Eficácia da Inscrição Estadual, com base na Declaração de Não 
Localização de Estabelecimento, nos termos dos artigos 11 e 13 
da Portaria CAT n.º 95/2006.

Da cassação caberá recurso uma única vez, sem efeito 
suspensivo, perante o Delegado Regional Tributário, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação deste 
Edital, conforme o artigo 13 da referida Portaria.

a possibilidade de remição da pena pelo estudo nos termo do 
art. 126, § 1º, incisos I e II da Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984 
(alterado pela Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011).

Recursos: O termo não acarreta transferências de recursos 
financeiros entre os partícipes. O custeio das despesas referentes 
ao Plano de Trabalho correrá por conta das dotações orçamen-
tárias, ou não, de cada parte, não havendo direito à indenização 
entre os partícipes;

Vigência: 24 meses a partir da data de sua assinatura;
Data da Assinatura: 28-04-2022;
Parecer Jurídico AJ/FUNAP/121/2022.JCZM;
Signatários: Diretor Executivo da FUNAP - Henrique Pereira 

de Souza Neto, a representante legal do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas – Prof. Dra. Bárbara Geraldo de Castro e a 
Presidente da Associação de Promotoras Legais Populares Cida 
da Terra – Maria Regina Teodoro.

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SFP-29, de 09-05-2022.
Dispõe sobre a criação do Comitê Executivo de Acompanha-

mento da Receita e dos Indicadores Fiscais - CEARIF
O Secretário da Fazenda e Planejamento, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 2º, do Decreto 
nº 66.457, de 28 de janeiro de 2022,

RESOLVE:
Artigo 1º – Fica criado o Comitê Executivo de Acompanha-

mento da Receita e dos Indicadores Fiscais - CEARIF, órgão de 
assessoramento nos assuntos relacionados às finanças públicas 
do Estado de São Paulo, vinculado ao Gabinete do Secretário.

Artigo 2º – O CEARIF tem as atribuições de monitorar, 
avaliar e acompanhar:

I - o comportamento da receita tributária e das demais 
receitas integrantes do Orçamento Anual do Estado de São 
Paulo;

II - o comportamento dos principais indicadores fiscais do 
Estado de São Paulo e dos riscos associados ao cumprimento das 
metas e/ou índices prudenciais.

§ 1º - O CEARIF poderá requisitar informações às unidades 
da Secretaria da Fazenda e Planejamento a fim de atender às 
suas atribuições.

§ 2º - A Assessoria de Economia e Finanças Públicas e a 
Área de Acompanhamento de Política Fiscal e Relacionamento 
Federativo, ambas áreas do Gabinete do Secretário da Fazenda 
e Planejamento, deverão submeter ao CEARIF para deliberação:

1 – As previsões de receitas constantes dos projetos de lei 
do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e da Lei Orçamentária Anual, previamente ao envio à 
Secretaria de Orçamento e Gestão;

2 – A revisão periódica da projeção das receitas ao longo 
do exercício orçamentário, previamente ao envio à Secretaria de 
Orçamento e Gestão;

3 – Elaboração e revisão do Programa de Acompanhamento 
Fiscal (PAF);

4 – Projeções Ficais e dados macroeconômicos para subsi-
diar a avaliação de risco de crédito dos organismos de crédito 
internos e externos ou das agências de classificação de risco ou 
de operações financeiras estruturadas.

§ 3º - O CEARIF poderá, ainda, conforme for o caso, desem-
penhar, por determinação do Secretário de Fazenda e Planeja-
mento, outras atividades de interesse da Secretaria da Fazenda 
e Planejamento, pertinentes à sua área de atuação.

Artigo 3º - São membros do CEARIF:
I - Secretário da Fazenda e Planejamento;
II - Secretário Executivo da Fazenda e Planejamento;
III - Subsecretário de Receita Estadual;
IV - Subsecretário do Tesouro Estadual;
V –Assessor de Economia e Finanças Públicas do Gabinete 

do Secretário da Fazenda e Planejamento;
VI – o responsável pela Área de Acompanhamento de Políti-

ca Fiscal e Relacionamento Federativo do Gabinete do Secretário 
da Fazenda e Planejamento;

VII – Diretor do Departamento de Estudos de Política Tribu-
tária da Subsecretaria da Receita Estadual.

§ 1º - O CEARIF será presidido pelo Secretário da Fazenda 
e Planejamento.

§ 2º - O CEARIF reunir-se-á com periodicidade mensal e, a 
critério do Secretário da Fazenda e Planejamento, poderão ser 
convidados para as reuniões representantes de outros órgãos do 
Governo do Estado ou especialistas de notório saber, externos à 
Administração, quando se entender relevante sua contribuição 
técnica para temas a serem tratados.

§ 3º - Os membros titulares do CEARIF serão substituídos, 
nos seus impedimentos, por membros suplentes previamente 
indicados e pertencentes às mesmas unidades dos titulares, sem 
prejuízo da indicação, pelos membros titulares, de técnicos para 
assessorá-los nas reuniões e atividades.

§ 4º - A coordenação dos trabalhos do CEARIF ficará a cargo 
do Assessor de Economia e Finanças Públicas do Gabinete do 
Secretário da Fazenda e Planejamento, encarregado de propor 
calendário, pauta das reuniões, da apresentação de informações 
e estudos técnicos de interesse do CEARIF, bem como encami-
nhar suas deliberações e requisições.

§ 5º - As funções de membro do CEARIF não serão remune-
radas, mas consideradas como serviço público relevante.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS
 Delegacia Regional Tributária da Capital II
 Comunicado
O chefe do Núcleo de Serviços Especializados I COMUNICA 

o contribuinte abaixo identificado de que a eficácia de sua 
Inscrição Estadual foi SUSPENSA com base no item 1 do §1º, do 
Art. 3º da Portaria CAT 95/2006, em face da diligência realizada 
em 29-04-2022 em atendimento aos trabalhos determinados 
no contexto do Programa Nos Conformes, sendo constatada a 
não localização da empresa no local informado no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS.

Contribuinte: CRAVEIRO GUIMARÃES PROMOÇÕES DE 
VENDAS E EVENTOS LTDA Inscrição Estadual: 144.186.040.114- 
CNPJ:11.818.372/0001-46 Endereço: RUA FRANCISCO PERU-
CHE, 36 Bairro: SANTANA, SÃO PAULO, SP, CEP 02012.070 Posto 
Fiscal de Vinculação: P.F.C. -10-LAPA – SP. Expediente SPDOC: 
SFP-EXP-2022/110992.

Em retificação à Publicação do dia 04/05/2022, a data 
correta da diligência é 29/04/2022.

 DRTC-II
Comunicado
Fica o contribuinte CLAUDEVAN & GALDINO LANCHES LTDA, 

Inscrição estadual: 149.375.913.119, CNPJ: 04.980.965/0001-
49, notificado de que em face da diligência realizada em 
06/05/2022, em atendimento aos trabalhos determinados na 
OSF 01.2.07216/22-7, foi constatado que o estabelecimento não 
estava em atividade no local declarado ao fisco (Rua Voluntários 
da Pátria, nº 1388, Santana, CEP 02.010-200), motivo pelo qual 
a situação cadastral da inscrição estadual foi alterada para a 
condição de "suspenso" - preventivamente por não-localização, 
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