DECRETO N° 87, DE 24 DE ABRIL DE 2018
Dispõe sobre a alteração de membro da Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI).
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
D E C R E T A:
Art 1º - Fica dispensada da Presidência da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, desde 01 de fevereiro de 2018, a Srª LILIA SANDRA
ALVES BATISTA;
Art. 2º - Fica nomeada para Presidir a Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, a contar de 01 de fevereiro de 2018, a Srª LEILLANE
APARECIDA FERREIRA NASCIMENTO;

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2018.

Gabinete do Prefeito em 24 de abril de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente Edital, COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS, inscrito no CNPJ nº 23.444.719/0001-17, atualmente em local incerto e
não sabido, fica notificado da HOMOLOGAÇÃO do Auto de Infração nº 047572.

Fica intimado a recolher a importância de R$ 4.940,85 (quatro mil, novecentos e quarenta reais, oitenta e cinco centavos), no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação deste Edital, na conta do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (FMPDC), na conta corrente nº 64-7, operação
006 da agência 3988 da Caixa Econômica Federal, devendo comprovar o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição na Dívida
Ativa do Município e posterior execução fiscal.

Da decisão proferida cabe recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Edital.

Cumpre informar que, caso o pagamento seja efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação deste Edital, será concedido o desconto de
20% (vinte por cento) sobre o valor arbitrado.

Informa, ainda, que o não pagamento, nem a apresentação do recurso no prazo estipulado, implica em:
- Inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento da Ação de Execução Fiscal;
- Atualização monetária, juros, multa moratória e encargos legais, além das despesas judiciais.

Túlio Machado Viana
Procurador Geral do Município
Portaria n. 02/2017
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente Edital, FARMÁCIA VILA AMORIM LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 07.469.531/0001-77, atualmente em local incerto e não sabido, fica
notificado da HOMOLOGAÇÃO do Auto de Infração nº 047571.

Fica intimada a recolher a importância de R$ 2.305,73 (dois mil, trezentos e cinco reais, setenta e três centavos), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da publicação deste Edital, na conta do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (FMPDC), na conta corrente nº 64-7, operação 006 da
agência 3988 da Caixa Econômica Federal, devendo comprovar o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do
Município e posterior execução fiscal.

Da decisão proferida cabe recurso, no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento deste Mandado.

Cumpre informar que, caso o pagamento seja efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação deste Edital, será concedido o desconto de
20% (vinte por cento) sobre o valor arbitrado.

Informa, ainda, que o não pagamento, nem a apresentação do recurso no prazo estipulado, implica em:
- Inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento da Ação de Execução Fiscal;
- Atualização monetária, juros, multa moratória e encargos legais, além das despesas judiciais.

Túlio Machado Viana
Procurador Geral do Município
Portaria n. 02/2017
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