
Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção Iquinta-feira, 29 de janeiro de 2015 São Paulo, 125 (19)  – III

de Informações Socioeconômicas 
Fiscais (Defis) desde janeiro de 
2012. Também abrange contribuin-
tes sem registro de atividades de 
janeiro a junho de 2014 e muitas 
pequenas empresas que encerra-
ram atividades, mas não deram 
baixa em suas inscrições estaduais 
no Fisco. 

Como regularizar – Em-
presa com a inscrição estadual cas-
sada tem prazo de 15 dias para 
regularizar sua situação na Fazenda 
ou apresentar defesa ao Chefe do 
Posto Fiscal de sua vinculação. Se 
receber decisão desfavorável do 
Chefe do Posto Fiscal, ainda cabe-
rá um único recurso ao Delegado 
Regional Tributário, porém, sem 
efeito suspensivo, e com prazo de 
30 dias contados da notificação do 
despacho. 
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SERVIÇO

Poupatempo – www.poupatempo.sp.gov.br
Unidade Taboão da Serra – www.
poupatempo.sp.gov.br/posto_taboao
Mais informações em Disque Poupatempo: 
0800 772 36 33 (ligação gratuita)

São Paulo inaugura o 64º Poupatempo
ntegrante da Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP), o município de 
Taboão da Serra recebeu, na semana 
passada, o 64º posto Poupatempo do 
Estado de São Paulo, com uma unida-
de do Detran.SP anexa. Com capaci-
dade para até 2,3 mil atendimentos 
diários, o posto recebeu investimentos 
de R$ 5,5 milhões.  O posto Poupatempo 
ocupa área de 1,3 mil metros quadrados 
e tem um espaço externo exclusivo desti-
nado às vistorias de veículos que serão 
feitas pelo Detran.SP. 

Posto em Taboão da Serra 
tem capacidade para 
2,3 mil atendimentos 
diários, além de unidade 
do Detran.SP

Fazenda cassa inscrição estadual de 37 mil empresas
A Secretaria Estadual da 

Fazenda cassou, por inatividade, a 
Inscrição Estadual (IE) de 37.661 
contribuintes paulistas do ICMS 
optantes pelo Simples Nacional. 
O procedimento administrativo 
foi divulgado na edição do Diário 
Oficial do Estado de 27 de janeiro, 
Poder Executivo, Seção I, páginas 
37 a 40.

A publicação da Fazenda infor-
ma nome, endereço e os núme-
ros do CNPJ e da IE das empre-
sas penalizadas e a qual Delegacia 
Regional Tributária (DRT) cada 
uma delas é vinculada. Essa infor-
mação é pública e pode ser con-
sultada on-line, no site do Posto 
Fiscal Eletrônico – PFE. (http://
pfe.fazenda.sp.gov.br).

A cassação é medida prevista 
na Portaria CAT 95/2006, alterada 
pela Portaria CAT 93/2013. Atinge 
negócios que adotam o Simples 
Nacional sem registro de entrega 
da Declaração Anual do Simples 
Nacional (DASN) ou da Declaração 

I

Foi projetado para atender muní-
cipes e moradores das cidades vizinhas 
de Embu das Artes, Embu-Guaçu, 
Itapecerica da Serra, São Lourenço da 
Serra, Juquitiba e da capital – os bair-
ros Butantã e Campo Limpo.

Para agilizar o atendimento, o 
posto possui uma agência bancária 
para recolhimento de taxas dos servi-
ços pagos. Fica na Estrada Kizaemon 
Takeuti, 2.425, no Parque São 
Joaquim. A unidade já está em ope-
ração e oferece os serviços comuns a 
todos os outros postos, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 18 horas e, aos 
sábados, das 8 às 13 horas. 

Delegacia 
Regional Tributária

Contribuintes cassados
(entre 2011 e 2014)

DRTC-I (São Paulo) 5.463

DRTC-II (São Paulo) 3.388

DRTC-III (São Paulo) 3.661

DRT-2 (Litoral) 1.847

DRT-3 (Vale do Paraíba) 2.005 

DRT-4 (Sorocaba) 2.088 

DRT-5 (Campinas) 3.079 

DRT-6 (Ribeirão Preto) 2.399 

DRT-7 (Bauru) 1.570 

DRT-8 (São José do Rio Preto) 1.266 

DRT-9 (Araçatuba) 614 

DRT-10 (Presidente Prudente) 652 

DRT-11 (Marília) 803 

DRT-12 (ABCD) 1.594 

DRT-13 (Guarulhos) 2.152 

DRT-14 (Osasco) 2.541 

DRT-15 (Araraquara) 1.214 

DRT-16 (Jundiaí) 1.325 

Total 37.661

(Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda)

Na unidade do Detran.SP serão pres-
tados serviços relacionados à CNH e a 
veículos. O posto, por sua vez, vai ofere-
cer atestado de antecedentes criminais, 
pelo Instituto de Identificação Ricardo 
Gumbleton Daunt (IIRGD); consulta de 
multas e boletim de ocorrência, pelo e-pou-
patempo; acesso gratuito à internet, pelo 
Acessa São Paulo; solicitação de segunda 
via de contas e ligação de água e esgoto, 
pela Sabesp; emissão de via para pagamen-
to do IPVA, solicitação para restituição de 
multa de trânsito e desbloqueio de senha 
da Nota Fiscal Paulista, pela Secretaria 
Estadual da Fazenda.

Aprovado – Desde a criação do pri-
meiro posto do Poupatempo, em 1997, o 
serviço público ao cidadão soma mais de 

425 milhões de atendimentos. O progra-
ma é executado pela Diretoria de Serviços 
ao Cidadão da Prodesp e possui 64 uni-
dades, distribuídas pela RMSP, interior 
e litoral.

O Poupatempo encerrou o ano de 
2014 com 99% de aprovação dos usuários. 
O índice foi apurado em pesquisa de satis-
fação realizada pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe/USP). Desde 
2010, essa é a quarta vez consecutiva que 
o programa obtém o porcentual favorável. 
O levantamento foi realizado entre os dias 
8 e 13 de dezembro de 2014, com 4.610 
usuários atendidos em 53 postos. 

Além dos postos fixos do Poupatempo, 
em breve o usuário terá também opção de 
atendimento em seis carretas. As unida-
des do Poupatempo Móvel irão atender o 
público dos municípios de menor popula-
ção, mantendo, porém, a infraestrutura e 
o nível dos serviços oferecidos nos demais 
postos.
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Unidade já está em operação e oferece serviços comuns a outros postos

Com 1,3 mil m2, posto vai atender munícipes e moradores das cidades vizinhas de Taboão

Barracão multiúso beneficia
aldeia indígena em Avaí
O trabalho de processamento da 

mandioca, principal atividade econômi-
ca dos índios da aldeia ekeruá, na cida-
de paulista de Avaí, foi aprimorado. No 
dia 24, o Governo do Estado entregou à 
aldeia um barracão multiúso, no interior 
do qual os índios poderão fazer a limpe-
za da mandioca, descascá-la e embalar a 
produção para venda.

A obra do barracão faz parte das 
ações do Programa Microbacias II – 
Acesso ao Mercado, da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento. O progra-
ma apoia iniciativas e planos de negócios 
apresentados por associações ou coope-
rativas de produtores rurais, comunida-
des indígenas e quilombolas. Enquanto 
o Microbacias I destina-se à recuperação 
do solo para melhoria da produtivida-
de da agricultura, o Microbacias II tem 
como objetivo principal estimular a ele-
vação de renda do agricultor. A finalidade 
do programa, presente em todo o Estado, 
é adicionar valor à produção e facilitar o 
acesso aos mercados.

Atendimento da SPPrev
no Poupatempo Botucatu

Agora, o Poupatempo Botucatu ofe-
rece mais um serviço à população: a uni-
dade da São Paulo Previdência – SPPrev, 
responsável pela gestão das aposenta-
dorias de funcionários da administração 
direta e das autarquias do Estado, assim 
como das pensões de todos os poderes e 
órgãos paulistas. 

Na SPPrev, aposentados e pensionis-
tas podem realizar serviços como altera-
ção cadastral, recadastramento obriga-
tório, solicitação de revisão do benefício, 
entre outros. O Poupatempo Botucatu 
fica na Av. Marechal Floriano Peixoto, 
461 – centro, e funciona de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17 horas; aos sába-
dos, das 9 às 13 horas. Mais informações 
em www.poupatempo.sp.gov.br ou 
ligue (grátis) 0800 772 36 33.  

Curiosidades sobre 
cinema e música caipira
O Centro Universitário Maria 

Antonia está com inscrições abertas para 
dois cursos sobre arte e cultura, que 
começam no início de fevereiro. O ator 
no cinema, de 2 a 5 de fevereiro, das 20 
às 22 horas, terá encontros que vão traçar 
um panorama da interpretação, assim 
como das regras de atuação nos diferen-
tes estilos cinematográficos. As aulas tra-
zem nomes que vão de Charles Chaplin a 
Selton Mello e Wagner Moura, passan-
do por Marlon Brando, Paul Newman, 
Marilyn Monroe, Meryl Streep, entre 
outros.

Em Música caipira – Cultura, resis-
tência e enraizamento,  discute-se o 
fato de a manifestação da cultura cai-
pira raramente ter sido bem recebida 
como elemento de formação do povo do 
Centro-Sudeste brasileiro. O curso con-
textualiza a importância da música e da 
cultura caipira como forma de resistência 
à musicalidade erudita e mostra como 
o registro em disco desse tipo de músi-
ca enraizou sua história com expressão 
artística que define a pluralidade cultural 
no Brasil. Local: Centro Universitário 
Maria Antonia – Rua Maria Antônia, 258 
e 294 – Vila Buarque – SP. Taxa: R$ 200 
por curso (há desconto para estudantes, 
professores e pessoas da terceira idade). 
Mais informações, ligue (11) 3123-5213 
ou acesse www.mariantonia.prceu.usp.
br, cursosma@usp.br. 


