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SP atinge 100% de cobertura vacinal contra 
COVID-19 em idosos acima de 65 anos

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

Taubaté ultrapassa a marca de 400 mil doses 
de vacinas aplicadas contra a covid-19

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Deputado Padre Afonso Lobato anuncia 
recurso de R$ 350 mil para AME de Lorena

Padre Afonso durante vistoria no AME de Lorena

Atendimento da ESF Chácara 
Silvestre é transferido para Unidade 
de Saúde do Três Marias II

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Taubaté segue vacinação contra 
covid-19 nesta quinta-feira, 16

A Prefeitura de Taubaté 
segue com a campanha 
de vacinação contra 

Covid-19 e nesta quinta-feira, 
16, e continua a vacinação 
dos adolescentes de 12 a 17 
anos de idade COM comor-
bidades, deficiência, gestan-
tes e puérperas. Também 
haverá a Vacinação com a 2ª 
dose para os Profissionais da 
Educação, retorno para 2ª 
dose dos imunizantes Astra-
zeneca, Coronavac e Pfizer, e 
a aplicação da dose adicional 
“3ª dose” para os idosos de 
86 anos ou mais idade.

Para as comorbidades 
deverá ser observada a 
Tabela criada pelo Gover-
no do Estado que relaciona 
aquelas incluídas como prio-
ritárias para a vacinação.

Os adolescentes deverão 
apresentar no posto de vaci-
nação, RG, CPF e o cartão 
SIM (Sistema Informatizado 
Municipal) ou comprovante 
de residência em Taubaté no 
próprio nome, ou no nome do 
pai ou da mãe, além de uma 

cópia do documento médico 
que comprove a comorbida-
de.

Todos que já tomaram a 
vacina contra a Influenza 
deverão apresentar a carteira 
de vacina para a verificação 
de intervalo das doses. As 
gestantes deverão apresentar 
também o cartão do pré-natal 
e as puérperas deverão apre-
sentar a Declaração de Nasci-
do Vivo – DNV ou Certidão de 
nascimento do bebê).

Caso o menor não esteja na 
presença de 01 adulto res-
ponsável, a vacinação somen-
te poderá ocorrer diante da 
apresentação de Termo de 
Assentimento, Disponível 
aqui, e no final da página, 
devidamente preenchido e 
assinado pelos pais e/ou res-
ponsáveis legais, em acordo 
com o disposto no art.142 
do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, o qual este 
Termo fica retido no serviço 
de saúde que procederá com 
a vacinação.
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Frango 40% mais caro: 
como a alta da conta de 
luz aumentou preço da 
ave em 2021
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ALTARODA 
C O L U N A  A U T O M O B I L Í S T I C A 

 

A coluna Alta Roda aborda semanalmente temas de variado interesse na área 

automobilística – mercado, avaliações de veículos, segredos, técnica, lançamentos, 

segurança, legislação, tecnologia, comportamento e economia. 

Está dimensionada com 4.900 caracteres e é publicada nas 52 semanas do ano. Alta 

Roda começou em 1999 e, desde então, firmou-se como referência no jornalismo 

especializado por sua independência e análises objetivas. 

O editor, Fernando Calmon, é jornalista especializado desde 1967, engenheiro e 

consultor técnico de automóveis, de comunicação e de mercado automobilístico. É, 

ainda, correspondente para a América do Sul do site inglês Just-Auto.  

Alta Roda é distribuída sem qualquer custo. Em contrapartida, o órgão de comunicação 

se compromete a veicular, no alto ou no rodapé, a marca e/ou mensagem de uma 

empresa apoiadora nacional, na dimensão de 3 cm x 2 colunas (ou o equivalente, 

quando se tratar de formato não-standard) e banners em sites na medida 320 pixels x 

60 pixels. 

Para confirmar seu interesse, basta contatar diretamente o Fernando Calmon nos 

telefones (11) 3021 6424 e 99125 9098, e-mail fscalmon@gmail.com ou Roberto 

Marks (13) 3251 4154, e-mail roberto.marks@gmail.com 

 

 

Carros de entrada podem 
ter mais interessados

Jurassic Safari Experience começa 
nesta quinta-feira, 16, em São José

crédito da foto: Divulgação
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Anuncie  AQUI  (12) 3413-2400 O primeiro jornal 

do Vale na internet
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“Crônicas e Contos do Escritor”
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Vinil e as fitas cassete
Olha, tai uma coisa do passado 

que gosto muito. Curti demais, e 
ainda curto, os discos de vinil, os 

chamados “bolachões”. Tenho um 3 em 
1 da Sharp (ostentação pura do passado 
he he he he he), onde toco meus vinis. 
Muito rock, é claro. Está no manual 
que o aparelho não toca certos ritmos 
musicais que nem vou falar (se é que 
podemos chamar de ritmos musicais).

E, de vez em quando, escuto os meus 
rocks do passado e cada coisa boa, cada 
coisa boa...tenho uma coleção do U2, 
alguns do Pink Floyd, do Iron Maiden, 
dois do Led Zeppelin (é mole?), tem 
Ozzy Osborne, Kiss, Eric Clapton, Bom 
Jovi, Queen, Bruce Springsteen, Dire 
Straits, Peter Frampton, Scorpions, 
The Police e por aí vai, só coisa boa, só 
música de qualidade...ah, claro, tem rock 
nacional e as românticas também.

Sabe, é gostoso ver o bolachão rodo-
piando e, muitas vezes, ondulando ou, 
podemos dizer, subindo e descendo na 
delicada agulha. Era gostoso, mas dava 
uma raiva quando riscava e ficava repe-
tindo, repetindo e repetindo apenas 
aquele trecho até que você ia lá fazer a 
agulha dar um pulinho pra frente, para 
que a música continuasse.

E a hora de trocar a agulha então? Oh, 
meu Deus do céu.

Ah, mas os bolachões eram e continu-
am sendo bons demais, trazem sauda-
des de tempos maravilhosos, como as 

emocionantes e românticas “brincadei-
ras dançantes” nas casas de família, oh, 
como era bom. E quando vinha a música 
lenta? Grande oportunidade de dançar 
com a menina do sorriso doce e meigo.

E o vinil me faz lembrar, também, das 
domingueiras na Associação, o clube 
jovem. Difícil encontrar alguém em Tau-
baté que nunca tenha ido nas domin-
gueiras da associação.

Ah, que saudades, oh coisa boa.
Nem sei quantos namoros comecei na 

domingueira, creio que foram alguns...
E imagine quantos casamentos não 

aconteceram como resultado das danças 
de rostinho colado? Tempo bom demais.

Pena que as domingueiras tiveram 
que acabar, suspensas, devido à brigas 
de quadrilhas de delinquentes que infes-
taram um local tão legal. Mas, tudo bem, 
a vida segue e o mundo vai adiante, mas 
coisas boas deixam saudades e ainda 
hoje, não abro mão dos meus vinis.

É claro que os CD´s levam certa vanta-
gem, menores, mais fáceis de carregar, 
dava até para tocar no carro. E o mp3, 
então? Em um único pen-drive, você 
pode colocar, sei lá, talvez umas duas 
ou três mil músicas, dependendo da 
capacidade do pen-drive, claro.

Mas, as capas enormes dos bolachões 
faziam a diferença, né? Ah, coisa mais 
linda.

É lógico que tem quem não gosta do 
vinil, alguns são ferrenhos defenso-

res dos CD`s e do MP3, que o diga Jô 
Soares que, em agosto de 2010, em uma 
entrevista com empresários produto-
res de vinil, criticou e muito o coitado 
do bolachão, mas respeitamos todas as 
opiniões, claro.

Mas, cá entre nós, adoro meus bola-
chões e não abro mão deles. Será que 
sou saudosista?

E por falar em saudosismo, o que 
dizer das fitas cassete? Ah, marcou 
época e me lembro de quando ficava 
prestando atenção na programação das 
rádios para poder gravar as músicas 
preferidas. Tinha que ser rápido para 
apertar o play e botão de gravar, bem 
no comecinho da música e rápido para 
parar no final dela, para evitar a voz do 
apresentador, senão, lá vinha trabalho 
para reposicionar a fita.

Me recordo que ficava muito feliz 
quando o filho da mãe do locutor falava 
no meio da música ou quando vinha 
a vinheta da rádio...kkkkk...engraçado 
demais lembrar disso agora.

E quem nunca usou uma caneta para 
enrolar a danada da fita cassete que 
enroscou e desenrolou dentro do toca 
fitas?

Olha, quer saber? Deu tanta saudade 
que vou colocar um LP para tocar, deu 
uma vontade danada de ouvir um bola-
chão do Led Zeppelin no meu 3 em 1, 
modelo anos 80...kkkkk

Um reino interior
• Orson Peter Carrara – Matão/SP

O jovem carpinteiro fundou um 
Reino. O maior e mais poderoso 
dos reinos, embora fosse pobre 

de valores materiais, pois aí está a dife-
rença dos demais reinos. Todos suge-
rem acúmulo de bens. Este, porém, é 
um reino de valores interiores, prote-
gidos contra todos os possíveis danos 
que possam destruí-lo. Quem o constrói 
dentro de si constrói para sempre.

Apresentando-se na Sinagoga, perante 
seu povo, declarou Ter vindo em nome 
do Pai para anunciar e implantar o Reino 
de Deus no coração dos homens. Com-
parou este Reino ao grão de mostarda, 
ao fermento, a um tesouro escondido, 
a uma pérola, a uma rede para peixes e 
ao trigo que cresce no meio do joio... Seu 
Reino fundamenta-se em três alicerces: 
Deus, Amor e Justiça. Ora, se já compre-
endemos que Deus é Amor conforme 
ensinou o evangelista, vamos estudar 
seu desdobramento: amor e justiça.

Em O Livro dos Espíritos, questão 875, 
pode-se buscar a definição de justiça 
– que deixo ao leitor pesquisar. Já em 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
capítulo XI e em seus desdobramentos 
e subtítulos, poderemos encontrar o 
que é o amor, seus efeitos, uso e prática.

Para o estudioso mais atento, há 
comentários muito edificantes de 
Emmanuel em seus livros Caminho, 
Verdade e Vida (capítulo 107) e Vinha 
de Luz (capítulo 177) e ainda a resposta 
à questão 673 de O Livro dos Espíritos, 
embora não se refira ao assunto, traz 
comentário importante sobre esta pos-
tura para implantação do Reino de Deus 
nos corações.

A questão toda, como apresenta Neio 
Lúcio no livro Jesus no Lar, capítulo 36, 

é que se cada um estivesse vigilante da 
própria tarefa, não colheriam as som-
bras do fracasso. O mais intricado pro-
blema do mundo, é o de cada homem 
cuidar dos próprios negócios, sem 
intrometer-se nas atividades alheias. 
Enquanto cogitamos de responsabilida-
des que competem aos outros, as nossas 
viverão esquecidas.

É que o Reino de Deus é uma cons-
trução interior, com valores reais das 
virtudes que precisam ser conquistadas 
a custo do esforço próprio. E isto exige 
coragem, determinação, perseverança.

Desde já precisamos nos apressar 
em desligar o criticador e parar com 
os hábitos da achologia, onde muitos 
acham isto ou aquilo, mas consideram 
ser dever do outro fazer. Achamos, 
damos opiniões e palpites, mas dei-
xamos de fazer o que nos compete. O 
Reino de Deus se inicia no coração do 
homem, com os valores da bondade e 
da fraternidade. Quando destruímos 
uma ideia ou temos postura pessimista, 
estamos criando o reino da descrença, 
da crítica e por aí afora.

Para alcançar o Reino de Deus no cora-
ção, quatro condições são essenciais: a)
libertação pelo autoconhecimento; b)
humildade para perceber nossas imper-
feições; c)persistência no bem; d)cres-
cimento espiritual. Todos conquistas do 
esforço próprio, que exigem no mínimo 
iniciativa que deve ser acompanhada 
pela perseverança.

Em seu livro, Parábolas e Ensinos 
de Jesus, Cairbar Schutel comenta no 
capítulo A palavra de vida eterna, que a 
imortalidade é a luz da vida; ela é a alma 
da nossa alma; a esperança da nossa fé; 
e a mãe do nosso amor. Sem imortalida-

de não pode haver alma, sem alma não 
há esperança, fé, amor; e sem esperança, 
fé e amor tudo desaparece de nossas 
vistas: família, sociedade, religião, Deus!

A imortalidade é a base, o alicerce, a 
rocha viva ... E recomenda: Urge, pois, 
que busquemos, primeiramente, a imor-
talidade, para crermos firmemente na 
palavra de Jesus. Urge que estudemos 
a imortalidade, que conversemos com 
a imortalidade, que ouçamos a imorta-
lidade com seus substanciosos ensinos, 
a fim de, firmes e resolutos, orientarmos 
a nossa vida, regularmos os nossos atos 
na senda religiosa que nos foi traçada.

Sem aprofundamento percebe-se com 
clareza os efeitos da incredulidade no 
mundo, ou até da ausência de interes-
se na busca de informações e estudos 
sobre a questão. Aí estão os difíceis 
quadros sociais a desafiar o homem. E 
mais interessante que este implantar 
do Reino dos Céus no coração, como 
propôs Jesus modifica o ambiente, as 
circunstâncias ao redor, favorecendo a 
todos com a harmonia e paz que lhe é 
próprio.

A própria vivência interior deste 
Reino, ajuda a modificar o panorama 
exterior. Já imaginou o leitor quando 
cada habitante do planeta esforçar-se 
por esta vivência?

Teremos o mundo modificado, como 
desejamos.

Fácil? Não! Individualmente já é um 
grande desafio, imagine coletivamente 
falando, com a diversidade de estágios 
evolutivos que vivemos. Mas é a única 
alternativa para a construção da paz 
interior e social, que tanto almejamos.

minha Toga, minha Vida
O plenário da Comissão 

de Constituição e Justiça do 
Senado lotou ontem de juízes, 
advogados e políticos – que 
pretendem voltar semana 
que vem. Todos ansiosos à 
espera da aprovação do PL 
5919/2019, com relatoria 
favorável do senador Antonio 
Anastasia (PSD-MG), para a 
criação de mais um Tribunal 
Regional Federal. O TRF6 
pretende atender o Estado 
de Minas Gerais (reduto do 
relator). Minas, hoje, compõe 
o TRF1, com atuação em 14 
Estados. A criação do novo 
tribunal, com forte lobby 
junto ao Congresso, visa des-
travar as pautas do TRF1, 
porém ao custo de cente-
nas de milhões de reais aos 
cofres públicos – com nova 
sede, estrutura, carreiras e 
contratação de servidores. O 
grupo saiu frustrado da CCJ. 
O senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) pediu vista. 
Só falta os juízes entrarem de 
toga e malhete na Comissão 
para pressionar. 

mais esse
Há um outro PL, o 5977, 

em tramitação na Câmara 
dos Deputados. É o que torna 
permanentes na carreira, em 
tribunais federais, os juízes 
substitutos. Mais custos.

Caíram todos
O lobby judicial é antigo. 

Em junho de 2013, o vice-
-presidente da Câmara, depu-
tado André Vargas (PT-PR), 
promulgou PEC que criava 
mais quatro TRFs – em 
Minas, Amazonas, Paraná 
(seu reduto eleitoral) e Bahia. 

memória
Mas o presidente do STF, 

Joaquim Barbosa, um mês 
depois suspendeu o ato legis-
lativo, atendendo a ADI da 
Associação Nacional dos Pro-
curadores Federais. Na ação, 
alegaram que só o Supremo 
pode autorizar. Esse novo 
TRF6 de MG ainda tem este 
desafio extra.

Alerta!
Vejam como a Lei da Ficha 

Limpa vai sendo afrouxada 
com projetos pontuais e sem 
alarde. Avançou ontem, com 
relatoria do senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), projeto que 
derruba a pena de inelegibi-
lidade para gestores públicos 
punidos apenas com multa 
pela Justiça eleitoral. O proje-
to vai a sanção do presidente 
Jair Bolsonaro. A conferir.

Pais do monstrengo
O PLP 9/21 beneficia, por 

exemplo, políticos ou ges-
tores públicos que tiveram 
contas reprovadas por tribu-
nais. A proposta nasceu nas 
mãos de um deputado de 
baixo clero, Lucio Mosquini 
(MDB-RO), e caiu no gosto 
de uma turma que adora se 
livrar da Justiça. O projeto foi 
aprovado ontem em plená-
rio por 49 votos a favor e 24 
contra.

Radiogra�ia do Inss
O INSS recebe mais de 800 

mil pedidos de benefícios 
por mês. E faltam servidores 
especializados para análise. 

Falta também concurso para 
suprir os mais de 10 mil que 
se aposentaram nos últimos 
anos. O órgão fechou acordo 
com o Ministério Público e 
a Defensoria Pública, homo-
logado pelo Supremo, para 
definir prazos que não havia 
antes.

Lula & Luiza
O ex-presidente Lula da 

Silva indicou que a empre-
sária Luiza Trajano é uma 
potencial vice para sua chapa 
presidencial na disputa do 
ano que vem. As declarações 
de Lula no artigo escrito 
para a revista Time, na qual 
ela aparece como uma das 
100 pessoas mais influentes 
do mundo, evidenciam uma 
proposta sócio-política. 

Ficha limpa
Lula agora espera reação 

do mercado e partidos. Ela 
é a vice perfeita pra ele: sem 
escândalos na ficha, imagem 
de mulher guerreira, com 
trajetória  de sucesso, ponte 
para o mercado e o voto 
feminino & LGBTQ. E, óbvio, 
assim como foi José Alencar 
(Coteminas), uma apoiadora 
financeira da campanha.

Lupa na praça
O filho de Luíza Trajano, 

aliás, já até investiu há meses 
na aquisição de uma empresa 
de pesquisas nacionais que 
podem ajudar o PT a radio-
grafar a praça e ter um ter-
mômetro eleitoral popular.

meRCADO
Russão voador
O Antonov, maior avião do 

mundo, pousa hoje no Aero-
porto do Confins em Belo 
Horizonte. O aparelho, aliás, 
virou habitué nas pistas do 
Brasil, atendendo a deman-
das variadas de importado-
ras.

Riscos 
Pessoas lésbicas, gays, bis-

sexuais e transgêneras são 
mais vulneráveis ao suicídio 
na visão da população brasi-
leira. Dos 2.055 entrevista-
dos, 65% concordaram com 
a afirmativa em pesquisa do 
Datafolha para a campanha 
de Setembro Amarelo da 
Abrata e da Viatris de pre-
venção ao suicídio.

EsPlanaDEIRa
# Editora Colli Books lança 

hoje ‘Projeto Quinteratura’ - 
espaço dedicado à literatura, 
na Quinta da Boa Vista (RJ). # 
Parceria da Fundação Grupo 
Boticário e FAPEG, Chamada 
Pública 04/2021 - Conser-
vação da Natureza no Nor-
deste Goiano, tem inscrições 
abertas até 4 de outubro. # 
Market4u e GetNinjas fecham 
parceria para para oferecer 
experiência ‘figital’ em pro-
dutos e serviços. # Aconte-
ce amanhã a cerimônia de 
revelação dos premiados no 
Prêmio Marco Maciel, organi-
zado pela Abrig. # Edify Edu-
cation promove HUB - Cone-
xões para educação do futuro, 
evento online e gratuito, dias 
29 e 30. # BMS Projetos & 
Consultoria passou a atender, 
na pandemia, cerca de 700 
empresas no gerenciamento 
de 3 mil terceirizadas.
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Carros de entrada podem 
ter mais interessados

Apesar de o quadro 
econômico-financeiro 
do País indicar preo-

cupações, a procura por veí-
culos não parece se abalar. 
Segundo dados da Anfavea, 
a produção em agosto deste 
ano (164.000 unidades) foi 
a menor em 18 anos. Mas 
produção acumulada nos 
oito primeiros meses de 
2021(1,476 milhão de uni-
dades) superou em 33% o 
volume de igual período de 
2020. Em ambos os casos, 
porém, a base comparativa é 
muito baixa.

No entanto, quem deseja 
comprar um carro agora já 
sabe que não poderá recebê-
-lo antes de três ou quatro 
meses. Os estoques são de 
apenas 13 dias, somando-se 
pátios das fábricas e con-
cessionárias, um terço do 
volume considerado normal 
para pronta-entrega. Trata-
-se do menor nível histórico 
desde 1999, quando esse 
indicador se tornou conhe-
cido. Outro problema é que a 
indústria tem que continuar 
a exportar para não perder 
clientes no exterior. Isso 
explica o aumento de 43% 
nas vendas externas nos 
oito primeiros meses deste 
ano frente a igual período de 
2020.

Os problemas tendem a se 
agravar até o final do ano. 
As previsões apontam uma 
queda de produção entre 
240.000 e 280.000 unidades, 
cerca do dobro do que já foi 
perdido no primeiro semes-
tre. Alternativa é procurar o 
mercado de usados. Como 
muitos fizeram essa esco-
lha, as vendas subiram nada 
menos de 47% em relação a 
janeiro-agosto do ano passa-
do. O resultado foi uma valo-
rização rápida nos preços, em 
especial dos seminovos (até 
três anos de uso).

Outra tendência, que já 
antecipei, pode estar em 
curso. Modelos de entrada 
devem ganhar espaço adian-
te, apesar de fabricantes ale-
garem interesse baixo dos 
compradores. Estes estariam 
exigindo só modelos comple-
tos e recheados de eletrôni-
ca de bordo. O mercado, de 
fato, valoriza esses itens. 
Mas também há aqueles que 
ainda querem um modelo 
novo, mesmo menos equi-
pado, como alternativa ao 
seminovo.

Ricardo Bacellar, da con-
sultoria KPMG, em entrevista 
recente à Autodata, comen-
tou que eliminar do portfó-
lio o carro novo de entrada 
pode não ser a melhor estra-
tégia. “O consumidor quer 
comprar, mas está com difi-
culdades. Poucas empresas 
oferecem modelos menos 
equipados. Sem opções, ele 
acaba optando por migrar 
para o segmento de semino-
vos”, observou.

Accord agora é híbrido 
avançado

A solução híbrida deveria 
ter avançado muito mais, 
nesses tempos em que a 
tração elétrica ainda precisa 
evoluir bastante em preço e 
suporte de infraestrutura. 
A Honda, no entanto, con-
seguiu dar um bom passo à 
frente com a tecnologia que 
batizou como e-HEV, só agora 

disponível no Brasil. O Accord 
Híbrido, por exemplo, vem 
em versão única dos EUA por 
R$ 299.900. Motor 2-litros 
entrega 145 cv e o elétrico, 
184 cv. Potência combinada 
(não divulgada aqui) é de 215 
cv, um pouco baixa para os 
1.530 kg.

Alcance no modo pura-
mente elétrico (tratando o 
pedal do acelerador com 
suavidade) não chega a dois 
quilômetros, mas em outros 
híbridos convencionais nem 
isso. Economia de combus-
tível em cidade é sua grande 
vantagem. Na avaliação, o 
computador de bordo chegou 
a apontar quase 17 km/l de 
gasolina. Em autoestrada, 
apesar de trechos conges-
tionados e, quando possível 
a 120 km/h, o consumo de 
gasolina se aproximou de 19 
km/l. 

No modo Engine Drive o 
motor a combustão acopla-
-se de modo direto às rodas 
dianteiras. Nos modos híbri-
do e elétrico o 2-litros turbo 
atua apenas como gerador 
para recarregar a pequena 
bateria de tração. É possível 
também usar as borboletas 
atrás do volante para ampliar 
o efeito regenerativo nas 
desacelerações.

ALTA RODA

REDUZIR a carga tribu-
tária para carros elétricos e 
híbridos é o mínimo que o 
Brasil pode fazer para aliviar 
um pouco a alta diferença 
de custos. Em nível federal 
há isenção de imposto de 
importação e pequeno estí-
mulo no IPI. O que de fato 
surpreende é o imposto 
estadual ser maior em São 
Paulo, que “esqueceu” até 
da substituição tributária 
do ICMS nesse caso. Accord 
Híbrido, por exemplo, custa 
no Estado mais rico da fede-
ração R$ 310.990 (R$ 11.000 
a mais). Sensibilidade zero e 
fúria arrecadatória de mãos 
dadas.

NOVA RANGER tem apare-
cido disfarçada em publica-
ções no exterior, mas sua pro-
dução só começará na Argen-
tina em 2023. Para sustentar 
o interesse no modelo atual, 
a Ford lança edições espe-
ciais como a recente Black 
Edition focada no público 
urbano. Apenas com tração 
4x2, é 200 kg mais leve que 
a Ranger Storm (4x4). Esta 
entrega potência 40 cv maior, 
desempenho melhor e preço 
superior. Porém, em uso pre-
dominantemente urbano, a 
Black Edition não decepciona 
e custa R$ 32.000 a menos.

CHILE lançou a pedra fun-
damental de uma usina de 
produção de combustíveis 
sintéticos limpos (e-fuel, 
em inglês) para motores a 
combustão interna. Utiliza 
energia eólica, água do mar e 
apenas o ar atmosférico para 
produzir combustível líquido 
de pegada de carbono 90% 
menor. Iniciativa da Porsche 
com apoio da Siemens e dos 
governos alemão e chileno. Já 
em 2022, serão 130 mil litros 
e 550 milhões, em 2026. 
Como o 911 não terá versão 
elétrica (apenas híbrida), 
poderá ser abastecido com 
este e-fuel.

�Reunião

Taubaté inicia revisão do Plano 
Diretor de Turismo
A Prefeitura de Taubaté, 

através do Departa-
mento de Turismo, 

iniciou a revisão do Plano 
Diretor de Turismo. A pri-
meira reunião foi realizada 
na última terça-feira, 14, nas 
dependências do Senac Tau-
baté empresa especializada 
contratada para este trabalho 
e contou com a participação 
do Diretor de Turismo, Ricar-
do Vilhena, do presidente do 
COMTUR Taubaté (Conselho 
Municipal de Turismo), Rodri-
go França, de integrantes do 
poder público, do Comtur, 
trade turístico e instituições 
afins.

A expectativa dos parti-
cipantes é fazer um Plano 
de acordo com a realidade, 

acessível e que possa sair do 
papel, com prazos executá-
veis, transformando o docu-
mento em ações que possam 
sensibilizar empresários e 
munícipes sobre o potencial 
turístico de Taubaté. A revi-
são, também, será importan-
te para as intenções da nova 
Administração Municipal, que 
é fomentar e efetivar o turis-
mo como política pública de 
desenvolvimento municipal.

As etapas de realização dos 
trabalhos estão divididas por 
módulos: 1 – Governança no 
Turismo; 2 – Diagnóstico da 
atividade turística; 3 – For-
mulação de Diretrizes para o 
turismo; e 4 – Elaboração de 
um Plano de Ação do Turismo.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

�Conta	de	luz

Por economia de energia, setor elétrico 
pede retorno do horário de verão

 Â Mudança poderia reduzir até 5% do consumo no país, diz relatório elaborado 
pelas entidades

Entidades representati-
vas do setor de ener-
gia pedem que o Brasil 

volte a adotar o horário de 
verão. A proposta é apresen-
tada ao governo como alter-
nativa para o enfrentamento 
da crise energética.

Um relatório, chancelado 
por entidades como Insti-
tuto de Defesa do Consumi-
dor (Idec), Instituto Clima 
e Sociedade (ICS), Interna-
tional Energy Intiative (IEI), 
Mitsidi Projetos, Projeto Hos-
pitais Saudáveis e Fórum de 
Energias Renováveis, diz que 
a iniciativa levaria à redução 
de até 5% do consumo de ele-
tricidade no início da noite.

A medida, de acordo com 
as entidades, provocaria a 
redução do acionamento das 
usinas termelétricas, mais 
caras que as hidrelétricas e 
eólias e que têm provocado 
os sucessivos aumentos nas 
contas de luz.

O documento pede ainda a 
realização de leilões de efi-
ciência energética. Isto é, a 
Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) propõem 
uma redução no consumo de 
energia elétrica em alguma 
praça, e as empresas dispu-
tam para oferecer o menos 
custo para efetivar essa redu-
ção de demanda.

As entidades pedem ainda 

a realização de planos muni-
cipais de energia e que o tema 
seja incluído nos códigos de 
posturas e de obras de cada 
prefeitura, além da inclusão 
da eficiência energética nos 
próximos leilões de capacida-
de, promovidos pelo governo 

federal. Há um previsto para 
21 de dezembro deste ano.

O setor acredita que medi-
das como essas aumentarão 
a resiliência do sistema elé-
trico, que suportaria melhor 
crises em outras matrizes.

Leia mais no site do DT

�Combustível	

Preço da gasolina já subiu 30% em 
relação a janeiro, diz Ticket Log

 Â No caso do etanol, o período apresentou o valor médio de R$ 5,371, que quando 
comparado ao fechamento de janeiro, ficou 42% mais caro nos postos

O preço médio da gaso-
lina já está 30% mais 
caro para os moto-

ristas em relação a janeiro. 
O combustível, que regis-
trou média de R$ 4,816 no 
início do ano, foi vendido nos 
postos brasileiros a R$ 6,237 
nos primeiros dias do mês 
de setembro, de acordo com 
levantamento da Ticket Log.

No caso do etanol, o perío-
do apresentou o valor médio 
de R$ 5,371, que quando 
comparado ao fechamento de 
janeiro, ficou 42% mais caro 
nos postos.

“Assim como no mês passa-
do, setembro já começa com 
todas as regiões brasileiras 
apresentando aumentos tanto 
no preço da gasolina quanto 
do etanol. A gasolina, que não 
teve reajuste das refinarias 
desde a primeira quinzena 
de agosto, tem neste início de 
mês o reflexo do etanol anidro, 

que variou 1,1%, no compa-
rativo com o fechamento de 
agosto”, explica Douglas Pina, 
Head de Mercado Urbano da 
Edenred Brasil.

A gasolina mais cara foi 

comercializada na região 
Centro-Oeste, com média de 
R$ 6,368, após o aumento de 
1,60%, em relação ao fecha-
mento de agosto.

No Sul, o preço médio do 

combustível avançou 2,32%, 
a maior alta de todo o país, 
mas o valor por litro foi o 
menor nessa primeira quin-
zena do mês, a R$ 6,049.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Agência Brasil
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EsportesEsportes
Taubateanos disputam 
Paralimpíadas Universitárias 
nesta semana em São Paulo

Equipe do Programa 
Esporte Para Todos terá 
representantes de des-

taque internacional no Atle-
tismo e na Natação. Competi-
ção será disputada no Centro 
de Treinamento Paralímpico, 
na capital Paulista   

Após as disputas nos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio – 
encerrados no último dia 5 
de setembro – o calendário 
nacional de competições 
paralímpicas terá seguimento 
a partir desta semana. De 16 a 
19 de setembro, quinta-feira 
à domingo, serão disputadas 
as Paralimpíadas Universitá-
rias 2021. O evento terá como 
sede as instalações do Centro 
de Treinamento Paralímpico, 
em São Paulo.

A competição é realizada 

pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) e tem como 
objetivo estimular a partici-
pação de estudantes univer-
sitários com deficiência física, 
visual e intelectual em ativi-
dades esportivas de todas as 
Instituições de Ensino Supe-
rior do país.

A equipe do Programa 
Esporte Para Todos, da Pre-
feitura de Taubaté, terá um 
total de 6 paratletas inscritos 
nas Paralimpíadas Univer-
sitárias. Na natação, Larissa 
Oliveira será a representante 
na classe S6. Ela disputará os 
50m borboleta, 100m peito, e 
os 200m medley. Na edição de 
2019 da competição universi-
tária, Larissa conquistou uma 
medalha de Ouro.

Leia mais no site do DT.

Alessandro da Silva - Atletismo

Futsal feminino de Pinda 
faz 6 a 0 no Praia Grande 
e já pensa no Santos

Após aplicar uma gole-
ada por 15 a 0 fora 
de casa, as meninas 

do futsal da SEMELP Pinda, 
Guerreiras Pinda Futsal 
entraram em quadra nova-
mente nesta terça-feira, 14.

O jogo foi contra Praia 
Grande, em casa, pela cate-
goria adulta do Campeonato 
Paulista, e Pinda goleou por 
6 a 0.

Os gols das Guerreiras 
Pinda foram marcados por 
Martinha (4x), Duda e Di.

“A gente já esperava um 
jogo difícil, tendo em vista 
que é um adversário que vem 
jogando o campeonato adulto 
da Federação há muitos anos 

e nós somos o caçulinha da 
competição. Com isso, desde 
o princípio nosso time pro-
curou comandar as ações, 
sempre jogando com objetivi-
dade”, disse o técnico Márcio 
Silva.

“Abrimos o placar cedo e o 
primeiro tempo terminou 4 
a 0. Um dos destaques foi a 
ala canhota Martinha, autora 
de 4 gols e uma assistência”, 
completou.

O próximo confronto da 
equipe será sábado, 18, em 
Santos, contra os donos da 
casa, pela Copa Estadual, 
onde Pinda vai buscar a lide-
rança do grupo.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Pindamonhangaba

�Solidariedade	

Taubaté Shopping se une ao movimento 
‘Amor ao Próximo’ e incentiva ação 
voluntária para o Dia das Crianças

 Â Centro de compras passa a receber doações de balas, pirulitos e doces que serão 
entregues no fim da campanha

Para levar um pouco 
mais de alegria para 
as crianças da cidade, 

o movimento ‘Amor ao Pró-
ximo’, com o apoio do Tau-
baté Shopping, promove 
uma ação para arrecadar 
balas, pirulitos e doces 
para serem distribuídos 
em comemoração ao Dia 
das Crianças, que será cele-
brado no dia 12 de outubro.

As doações podem ser 
feitas na loja Dorémi Brin-
quedos, no Taubaté Shop-
ping, onde foi disponibiliza-
da uma caixa personalizada 

para o recebimento. Serão 
aceitos todos os tipos de 

doações, sem exigência de 
marcas ou limite de quan-

tidade.
Receber apoio quando 

precisou, e perceber que 
poderia fazer o mesmo 
pelas outras pessoas, foi o 
que motivou Eleandro Mon-
teiro, idealizador do movi-
mento, a promover a ação. 
“A vontade de querer ajudar 
e proporcionar momentos 
de alegria para as crianças 
da minha cidade foram a 
minha inspiração”, explica 
Eleandro.

Leia mais no site do DT

�Saneamento	

Sabesp convida clientes a fazer atualização 
de dados em nova plataforma digital

 Â Transformação digital da Companhia personaliza o atendimento e traz novas 
funcionalidades

A Sabesp deu início ao 
processo de trans-
formação digital que  

traz uma série de melhorias 
no relacionamento com o 
consumidor, mas para isso 
é importante que o cliente 
mantenha seu cadastro atu-
alizado.

A nova plataforma digital 
da Companhia é integrada, 
possibilitando uso dos dados 
para personalizar o atendi-
mento com novas funcio-
nalidades, como a opção de 
receber a conta de água por 
e-mail, e melhorias operacio-
nais para auxiliar no atendi-
mento.

Para utilizar essas melho-
rias, a Sabesp ressalta a 
importância de o cliente 
manter seus dados atuali-
zados. Para isso, no caso de 

pessoas físicas e jurídicas, 
basta acessar o Sabesp Fácil 
da Agência Virtual (sabespfa-
cil.sabesp.com.br) e clicar em 
Atualizar Dados Cadastrais 
(é o último item da lista de 
serviços). A atualização de 
cadastro também pode ser 
feita pela Central de Atendi-

mento no telefone 0800 055 
0195.

Além da opção de receber 
a conta de água por e-mail, 
contribuindo assim para 
a redução do uso de papel 
e preservação do meio 
ambiente, outra novidade 
para o cliente é que o cadas-

tro para pagamento das 
contas de água por débito 
automático poderá ser feito 
diretamente no site da Com-
panhia.

Com a maior integração 
da nova plataforma digital, 
estão ocorrendo melhorias 
operacionais para auxiliar no 
atendimento ao cliente. Será 
possível fazer melhor gestão 
das equipes para priorizar 
e antecipar atendimentos 
emergenciais.

Outro destaque é que o 
cliente deixará de ser identi-
ficado por seu registro geral 
do imóvel, ou RGI, como 
acontece atualmente, e pas-
sará a ser cadastrado por seu 
CPF ou CNPJ, facilitando, por 
exemplo, mudanças de titu-
laridade.

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

�Gastos	públicos

Boletim mostra que 12 estados e o 
DF reduziram gastos com pessoal

 Â No total, essas despesas tiveram aumento de 3,4% de 2019 para 2020

A Secretaria do Tesou-
ro Nacional informou 
nesta quarta-feira, 

15, que 12 estados e o Dis-
trito Federal apresentaram 
redução real na despesa 
de pessoal em 2020. Ainda 
assim, o total desses gastos 
teve aumento de 3,4%, ou R$ 
14,9 bilhões, de 2019 para 
2020. As informações são 
do Boletim de Finanças dos 
Entes Subnacionais de 2020.

De acordo com o órgão, 
apesar do aumento dos 
gastos com pessoal, houve 
uma redução no ritmo em 
comparação ao 5,2% (R$ 
21,7 bilhões) de crescimen-
to de 2018 para 2019. O 
resultado também é menor 
do que a inflação do período, 
que fechou em alta de 4,52%.

A desaceleração se deve, 

segundo o Tesouro Nacio-
nal, às restrições de atos 
que provoquem aumento da 
despesa com pessoal até o 
fim de 2021, instituídas na 
Lei Complementar nº 173, de 
2020. A medida foi adotada 
em contrapartida à ajuda 
financeira do governo federal 

a estados, municípios e o Dis-
trito Federal para o combate 
aos efeitos da pandemia da 
covid-19.

Para o órgão, a reforma da 
Previdência também impactou 
no ritmo de crescimento das 
despesas, já que adiou parte 
das aposentadorias.

O Tesouro alerta que, como 
os efeitos dessas restrições 
terminam ao final deste ano, 
haverá maior liberdade dos 
entes federativos em aumentar 
seus gastos com pessoal, geran-
do incertezas quanto à trajetó-
ria de redução dos gastos.

“Visto que o resultado fiscal 
subnacional fora positivo 
em 2020 e a tendência posi-
tiva permanece em 2021, o 
acúmulo de recursos nesses 
anos poderá ser revertido em 
aumento estrutural de gasto 
com pessoal, o que poderá 
agravar a situação fiscal de 
alguns estados. Portanto, 
apesar da leve inflexão na tra-
jetória de gastos com pessoal, 
ainda é incerta a sua manuten-
ção para os próximos anos”, diz 
o boletim.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: © Marcello Casal JrAgência Brasil
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Inflação
Frango 40% mais caro: como a alta da conta 
de luz aumentou preço da ave em 2021

 Â Sob efeito da séria crise hídrica enfrentada pelo Brasil, o preço da energia elétrica residencial já acumula alta de 10,6% em 
2021 e de 21% em 12 meses até agosto, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O brasileiro já sentiu essa 
alta na hora de pagar a 
conta de luz nos últi-

mos meses. Mas o aumento 
de preço da energia elétrica 
está batendo num outro lugar 
mais inusitado: no preço do 
frango que compramos no 
supermercado.

Segundo dados da Apas 
(Associação Paulista de Super-
mercados), divulgados em pri-
meira mão à BBC News Brasil, 
o frango ficou 8,6% mais caro 
nos supermercados paulista-
nos apenas em agosto. Desde 
janeiro, a alta acumulada é de 
21,42% e, em 12 meses, de 
40,44%.

Com isso, o frango supera 
em aumento de preços a carne 
bovina, que teve alta de 0,15% 
em agosto e de 36% no acu-
mulado de 12 meses.

E o aumento de custos chega 
também aos ovos de galinha, 
com alta de 1,46% em agosto e 
de mais de 20% em 12 meses.

“O caso do frango exempli-
fica o efeito dominó causado 
pelos aumentos da bandeira 
tarifária, já que a energia elé-
trica é fundamental para a 
criação de aves”, explica Diego 
Pereira, economista da Apas.

A bandeira mais cara das 
contas de luz já foi reajustada 
em 127% desde dezembro de 
2020, com a cobrança adicio-
nal passando de R$ 6,24 a cada 
100 kWh (quilowatt-hora) ao 
fim do ano passado, para R$ 
14,20 em setembro deste ano.

Criado em 2015, o sistema 
de bandeiras tarifárias visa 
indicar para os consumidores 
que os reservatórios hidrelé-
tricos estão em baixa e que 
está sendo necessário o acio-
namento de usinas termelé-
tricas, que produzem energia 
mais cara. Além disso, o valor 
adicional pago pelos usuários 
serve para bancar essa gera-
ção mais custosa.

“A indústria do frango utiliza 
energia elétrica 24 horas por 

dia, para acelerar o processo 
de maturação das aves para 
abate e de produção de ovos”, 
explica o economista. “Então 
esse incremento de preços da 
energia em decorrência do 
acionamento das usinas ter-
melétricas está sendo repas-
sado para toda a cadeia.”

Segundo Pereira, os suces-
sivos reajustes da bandeira 
de energia a partir de julho 
se somaram a um outro efeito 
que já vinha impactando o 
preço das aves e seus deriva-
dos desde o início do ano: a 
alta global das commodities, 
particularmente do milho e 
da soja, ingredientes da ração 
usada na alimentação de 

pintos, frangos e galinhas.
“Soja e milho compõem 

cerca de 70% da ração 
animal”, explica o analista, 
acrescentando que os produ-
tores também têm sido afe-
tados pela alta no preço dos 
combustíveis utilizados no 
transporte dos alimentos.

E tem mais más notícias 
à frente: a alta de preços do 
frango não vai parar, já que a 
bandeira foi reajustada nova-

mente em setembro, impacto 
ainda não captado pelos dados 
da Apas, que vão só até agosto. 
“A gente aguarda um novo rea-
juste, que já está contratado 
em decorrência desses ajus-
tes tarifários da energia que 
a gente vem acompanhando”, 
diz o economista.

Assim, a proteína que cos-
tumeiramente serve de alter-
nativa para os brasileiros nos 
momentos em que a carne 

bovina fica mais cara também 
deve se tornar cada vez mais 
proibitiva.

Uma alternativa é a carne 
de porco, que ao contrário do 
frango e da carne de bovina, 
registrou queda de preços de 
1,61% em agosto e de 6,76% 
no acumulado deste ano, 
segundo os dados da Apas, 
referentes aos preços prati-
cados nos supermercados de 
São Paulo.

Café adoçado mais caro
Outros dois produtos indis-

pensáveis na cesta básica do 
brasileiro se destacaram em 
alta de preços em agosto: o 
café (+8,05% no mês e +25% 
em 12 meses) e o açúcar 
(+2,48% e +47%, nas mesmas 
bases).

“A safra de cana deste ano é 
4,3% menor em relação à do 
ano passado e as geadas pre-
judicaram aproximadamente 
30% do cultivo no Estado de 
São Paulo, maior produtor 
brasileiro”, destaca Pereira.

“Já a safra do café deve ser 
22,6% menor em relação a 
2020, forçando a utilização 
de estoques privados. A safra 
menor, que já era prevista pelo 
mercado, foi impactada pela 
geada e ligou o alerta para 
os preços futuros, já que o 

auge da colheita foi em julho”, 
afirma.

Segundo o Dieese (Departa-
mento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconô-
micos), o custo médio da cesta 
básica de alimentos aumentou 
em 13 de 17 cidades pesqui-
sadas em agosto. As maiores 
altas foram registradas em 
Campo Grande (3,48%), Belo 
Horizonte (2,45%) e Brasília 
(2,10%). Em São Paulo, a alta 
foi de 1,56%.

A cesta mais cara em agosto 
era a de Porto Alegre (R$ 
664,67), seguida pelas de 
Florianópolis (R$ 659,00), 
São Paulo (R$ 650,50) e Rio 

de Janeiro (R$ 634,18). Con-
siderando a média das 17 
capitais analisadas, o custo 
da cesta básica representava 
em agosto 55,9% do salário 
mínimo. Em São Paulo, esse 
percentual chegou a 63,9%.

A crise política e o preço dos 
alimentos

As perspectivas para o 
preços dos alimentos não são 
favoráveis, por três motivos 
principais.

O primeiro deles é a crise 
hídrica, que tem se mostrado 
mais severa do que o inicial-
mente previsto pelo governo 
e já compromete safras de 
produtos que abastecerão os 

supermercados no próximo 
ano.

O segundo é que não há 
perspectiva de que as commo-
dities agrícolas voltem a um 
patamar de preços muito mais 
baixo do que o atual.

“Desde março de 2020, 
com a crise do coronavírus, 
diversos países fizeram uma 
expansão monetária, que 
contribuiu para a supervalo-
rização dessas commodities”, 
explica Pereira.

A expansão monetária é um 
instrumento utilizado pelos 
governos para estimular a 
economia em momentos de 
crise, por exemplo, baixando 

os juros ou comprando títulos 
no mercado para estimular a 
circulação de dinheiro, com 
efeito positivo no consumo e 
no investimento.

A recuperação das eco-
nomias mundiais - particu-
larmente da China - com a 
contenção da pandemia e o 
avanço da vacinação também 
contribuiu para a maior 
demanda por commodities e 
para a alta de preços.

“Em março de 2020, a saca 
de soja estava valendo em 
torno de R$ 94 e hoje está em 
torno de R$ 170”, diz Pereira. 
“E a China já sinalizou que está 
em movimento de reposição 

de estoques de todas as com-
modities dela, então a gente 
vai sofrer um pouco esse 
impacto.”

Por fim, a crise política cons-
tante tende a mantar o real 
desvalorizado em relação ao 
dólar. E um real desvalorizado 
contribui para mais exporta-
ções, o que, apesar de ajudar o 
crescimento do PIB (Produto 
Interno Bruto), reduz a oferta 
de produtos no mercado 
interno e, consequentemente, 
também pressiona os preços 
dos alimentos.

Na quinta-feira (9/9), o 
IBGE divulgou o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Con-

sumidor Amplo) de agosto. 
A inflação oficial do país teve 
alta de 0,87% no mês, acima 
do esperado pelos analistas e 
maior aumento para agosto 
em 21 anos.

Com o resultado, diversos 
economistas revisaram para 
cima suas expectativas de 
inflação para o ano, como o 
Bank of America, que aumen-
tou sua previsão para o IPCA 
em 2021 de 7,75% para 8%, 
e a MCM Consultores, que 
reajustou sua estimativa de 
7,8% para 8,2%. A meta para 
a inflação este ano é de 3,75%.

crédito da foto:  GETTY IMAGES

Segundo Associação Paulista de Supermercados, frango fi cou 8,6% mais caro em agosto nos supermercados paulistanos

 crédito da foto: Divulgação Swift

 crédito da foto: Divulgação Swift

crédito da foto: AFP

Energia elétrica é fundamental para empresas que atuam na criação de aves

crédito da foto: Divulgação BBC

Preço do café subiu 8%

crédito da foto: Divulgação BBC
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Notícias do Legislativo

Prefeitura deverá 
publicar informações 
sobre obras paralisadas

A Prefeitura deverá ser 
obrigada a informar 
no site oficial a data e 

os motivos de paralisações 
de obras públicas com ativi-
dades suspensas, interrom-
pidas ou paradas por mais 
de 60 dias corridos. O proje-
to de lei ordinária 59/2021, 
de autoria do vereador Ser-
ginho (Progressistas), que 
define essa regra, foi aprova-
do na sessão do dia 14.

Com o projeto, foram 

aprovadas três emendas 
da Comissão de Justiça e 
Redação que fazem ade-
quações textuais, de modo 
que o texto final determi-
ne a divulgação no site da 
Prefeitura sobre “a data e 
o detalhamento dos moti-
vos de paralisação de obra, 
devendo as informações 
permanecerem disponíveis 
no mínimo até a retomada 
dos trabalhos”.

Leia mais no site do DT.

Cratera rua Argentina em foto de março de 2021

Imprensa CMT

Vereadores derrubam veto e 
mantêm isenção de ISSQN 
para transportadores escolares

Na sessão do dia 14, 
os vereadores de 
Taubaté derruba-

ram o veto do prefeito ao 
projeto de lei ordinária 
95/2021, de autoria do 
vereador Paulo Miran-
da (MDB), que garante a 
remissão, isenção e anistia 
do Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) dos prestadores 

de serviço de transporte 
escolar durante o período 
de 1º de janeiro de 2020 a 
31 de dezembro de 2021.

O parecer da Procurado-
ria Tributária, que embasa-
va o veto, considerava que 
a proposta “fere autonomia 
constitucional reservada 
ao Executivo”, ao conceder 
benefícios fiscais.

Leia mais no site do DT.

Câmara aprova 
concessão de uso de 
terreno à empresa Idex

A Câmara de Taubaté 
aprovou o proje-
to de lei ordinária 

99/2021, de autoria do 
prefeito José Saud (MDB), 
que autoriza uso de bem 
público municipal à 
empresa Idex - Instituto 
para o Desenvolvimen-
to do Mercado Interno 
e Externo. O projeto foi 
incluído na pauta da 
sessão do dia 14 a pedido 
do líder do governo, vere-
ador Marcelo Macedo 
(MDB).

O terreno, que tem 38 
mil metros quadrados e 

está localizado no Distrito 
Industrial do Una II, havia 
sido doado à PR Trade 
Tecnologia Química e Far-
macêutica, mas a empre-
sa não se estabeleceu no 
município.

A Idex é uma associa-
ção sem fins lucrativos 
que cria projetos e ações 
esportivos, educacionais e 
culturais de acordo com as 
demandas comunitárias. A 
empresa pretende instalar 
um centro de treinamento 
que atenda atletas amado-
res e profissionais. 

Leia mais no site do DT.

Distrito Industrial do Una 

Imprensa CMT

Proibição de distribuição de 
animais como brinde tem 
discussão adiada

Após apresentação 
de emenda, que 
demanda tempo 

regimental para análise 
pelas Comissões Per-
manentes, foi adiada, na 
sessão do dia 14, a dis-
cussão do projeto de lei 
complementar 9/2021, 
de autoria do vereador 
Douglas Carbonne (DEM), 
que proíbe a distribuição 
de animais vivos em sor-
teios a título de brinde, 

promoção, rifas e afins, 
campanhas de qualquer 
finalidade, em quaisquer 
tipos de eventos, ainda 
que por intermédio da 
internet.

A proposta prevê multa 
de 1 Unidade Fiscal do 
Município (UFMT), o que 
equivale a R$ 209,16 no 
caso de pessoa física, e de 
2 UFMTs, ou R$ 418,32, em 
caso de pessoa jurídica. 

Leia mais no site do DT.

�Campanha	

Setembro Amarelo: Estrada para a 
Saúde traz ação especial na Via Dutra

Crédito da foto: Divulgação/Comunicação CCR NovaDutra

Programa do Instituto 
CCR, no trecho da CCR 
NovaDutra, destaca 

ações de prevenção e cons-
ciência sobre saúde mental

Durante o mês de setem-
bro, mês em que é realizada 
a campanha de prevenção 
ao suicídio, o Estrada para 
a Saúde, o mais tradicional 
programa de atendimento 
a caminhoneiros do país, 
liderado pelo Instituto CCR, 
reforça as ações para o 
setembro amarelo.

Na Via Dutra, adminis-
trada pela CCR NovaDutra, 
os caminhoneiros que pas-
sarem pelo Estrada para a 
Saúde, localizado no km 82 
no sentido Rio de Janeiro, em 
Roseira, receberão orienta-
ções por meio de materiais 
informativos, com explica-
ções sobre os fatores que 

podem desencadear uma 
depressão e orientam sobre 
como cuidar de sua saúde.

Também é possível reali-
zar atendimento online, por 
meio do número de WhatsA-
pp exclusivo do Projeto Help: 
(11) 4200-0034 ou pela 
conta oficial do Instagram: 

@help.fju.
Acolhimento e conversa 

com o caminhoneiro
Além do atendimento 

online, a CCR NovaDutra 
conta com o “Parada do 
Desabafo”, uma estrutura 
especial de acolhimento, 
conversa e muito conforto, 

projetada para atuar em prol 
da saúde mental e emocional 
dos caminhoneiros, realizada 
em parceria com a iniciativa. 
Na Via Dutra, a ação presen-
cial acontece no dia 24 de 
setembro, das 10h às 15h, no 
Estrada para a Saúde, locali-
zado no km 82 sentido Rio de 
Janeiro, em Roseira.

A trajetória do Estrada 
para a Saúde

O Estrada para a Saúde é 
um programa pensado para a 
saúde do caminhoneiro, que 
oferece acompanhamento 
contínuo e gratuito, desde 
2001. E mais: possibilita 
acesso a exames, tratamento 
odontológico e outros ser-
viços para melhorar o bem-
-estar e a qualidade de vida 
desse público. 

Leia mais no site do DT.

�Economia

Estado de São Paulo reduz ICMS 
para bares e restaurantes

 Â Alíquota de 3,2% beneficiará 250 mil empresas do setor, que poderão pagar dívidas, 
reinvestir, contratar mais trabalhadores e estimular a economia

O Governo do Estado de 
São Paulo anunciou, 
nesta quarta-feira, 15, 

a redução do ICMS de bares e 
restaurantes. A medida, divul-
gada em coletiva, no Palácio 
dos Bandeirantes, integra o 
Retoma SP, programa de meio 
bilhão de reais em investimen-
tos para os setores mais afe-
tados durante a pandemia da 
COVID-19. A iniciativa levará 
às 16 regiões administrativas 
do estado a maior oferta de ser-
viços e programas para impul-
sionar a economia das cidades 
paulistas.

O secretário da Fazenda e 
Planejamento, Henrique Mei-
relles, ressaltou que São Paulo 
adota uma série de medidas 
para apoio e incentivo aos seto-
res que mais sofreram com a 
pandemia, principalmente os 
que dependem de um trânsito 
grande de pessoas e fluxo de 
clientes, e, portanto, tendem a 

sofrer mais.
Com a redução do ICMS para 

bares e restaurantes, a alíquota 
passou de 3,69% para 3,2%. A 
medida, que representa uma 
redução de custo de até 13% 
para o setor, é fruto de meses de 
diálogo entre o Governo de São 

Paulo e o setor e irá beneficiar 
250 mil empresas que pode-
rão pagar dívidas, reinvestir, 
contratar mais trabalhadores 
e estimular a economia.

O regime especial de tributa-
ção permitirá, a partir de 1º de 
janeiro de 2022, a aplicação de 

alíquota de 3,2% sobre a recei-
ta bruta de bares e restauran-
tes, em substituição ao regime 
de apuração do ICMS. A inicia-
tiva representa uma renúncia 
fiscal de R$ 126 milhões pelo 
Estado.

Leia mais no site do DT.

�Violência	

Estado de São Paulo reduz casos 
feminicídio em 7,07%, de janeiro 
a julho de 2021

 Â O número de vítimas do indicador também diminuiu 6,93% na comparação com 
igual período do ano passado

O Estado de São Paulo 
fechou o mês de julho 
com redução nos casos e 

vítimas de feminicídio, que é a 
morte de mulheres cometida em 
razão do gênero. Nos primeiros 
sete meses deste ano, a diminui-
ção no número de ocorrências foi 
de 7,07%. Foram contabilizados 
92 boletins de ocorrência dessa 
modalidade criminosa, ante 99 
de janeiro a julho de 2020.

 Na quantidade de vítimas 
deste indicador, o recuo foi 
6,93% - já que um registro pode 
ter mais de uma vítima. O total 
passou de 101 para 94, na com-
paração entre os acumulados 
dos primeiros sete meses de 
2020 e de 2021. Em ambos os 
índices, a queda foi de sete regis-
tros, em números absolutos. No 
mesmo período, 41 autores 
foram identificados e presos 
pelas polícias paulistas.

 Os dados são resultado do 
empenho do efetivo, de investi-
mentos em equipamentos e tec-
nologias e refletem ainda a aten-

ção dada pelo governo ao tema. 
O combate não só ao feminicídio, 
mas à violência doméstica como 
um todo, é uma pauta institu-

cionalizada há alguns anos no 
estado e uma das prioridades 
da atual gestão paulista. 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: © Elza Fiúza/Agência Brasil
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Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
16/09/2021 à 22/09/2021

Remake de “Pantanal” recebe 
cuidados redobrados na Globo  

Em se tratando do 
remake de “Pantanal” 
que vem aí, com adap-

tação de Bruno Luperi, neto 
de Benedito Ruy Barbosa, as 
comparações com a produ-
ção realizada pela extinta TV 

Manchete serão inevitáveis.
Porém, a Globo está muito 

cuidadosa quanto a este 
aspecto e todos os outros, 
levando sempre em conta o 
respeito que a obra merece. E 
também, ou principalmente, 

por ser tratar de um clássico 
da nossa teledramaturgia.

Todo nivelamento, como 
ordem, tem que ser por cima, 
daí a escolha de um diretor 
com a história do Rogé-
rio Gomes e a atenção que 

existiu para o fechamento 
do elenco. Dentro das pos-
sibilidades colocadas à dis-
posição, foram escolhidos 
os mais adequados para os 
papéis que irão desempe-
nhar.

“Pantanal”, depois de uma 
fase de intensos prepara-
tivos, já está com as suas 
gravações em andamento, 
inclusive externas na região 
Centro-Oeste, também defi-
nidas com devida antece-

dência.
É um sucesso que a Globo 

deseja tanto alcançar. 
Também como homenagem 
ao Benedito. Ele merece 
todas.

TabUlEIRo
Pra quem gosta desse 

negócio chamado televi-
são, terça-feira foi uma das 
noites mais interessantes. 
Porque tinha a estreia de “A 
Fazenda”, estrategicamente 
a programação da Record 
não exibiu o episódio de 
“Quando Chama o Coração” 
e espichou a duração de 
“Gênesis”.

A Globo, do lado dela, 
encerrou a exibição de 
“Império” um pouco mais 
cedo e entrou com uma 
edição mais demorada do 
“The Masked Singer Brasil”.

olho no gaTo...
Mais diretamente entre 

as duas, o que se viu entre 
Globo e Record foi uma de 
olho na outra e a tentativa 
de tirar qualquer vantagem 
possível.

E o SBT, que tinha o Rati-
nho no começo da disputa 
entre as duas, depois entrou 
com o filme “Shrek” na busca 
de um público diferente.

DEU a lógIca
Sobre esse começo de “A 

Fazenda”, o desempenho da 

Adriane Galisteu, acima até 
do que se esperava, deve ser 
destacado. Está em casa.

Mas dois fatores são fun-
damentais: primeiro que, 
desde a primeira edição, 
ela sempre se envolveu com 
o jogo e, mais importante 
ainda, a garra e a vontade 
de fazer bem.

PRImEIRa fasE
Nicolas Ahnert fará a fase 

jovem de Mateus Solano em 
“Quanto Mais Vida, Melhor”, 
novela das 19h na Globo, que 
estreia em 22 de novembro.

O ator também integra o 
elenco de um novo filme de 
Larissa Manoela para a Netflix, 
“Lulli”, em que ela, após um 
acidente, passa a ouvir o pen-
samento das pessoas.

aqUEcImEnTo
A série em parceria “Rio 

Connection”, que levará as 
marcas de Globo e Sony, 
entrou em processo de 
pré-produção e seu elenco 
também já se prepara nos 
bastidores.

Tudo caminha para grava-
ções ainda nesses últimos 
meses do ano e estreia em 

2022.
CALmA Aí
A Globo, em um esforço 

conjunto, pretende definir 
todas as questões pendentes 
da programação 2022 nos 
próximos dois meses.

Tem muita coisa no meio 
disso. Fala-se em mais de 50 
estreias na temporada.

cRavanDo
Pode ser que alguma pedra 

no caminho mude completa-
mente o curso natural das 
coisas, mas tudo nos leva a 
certeza do nome de Tadeu 
Schmidt no “BBB”, a partir 
de 2022..

Data hoje, será ele mesmo. 
Aliás, uma forma também de 
se ver livre daqueles “cava-
linhos” do “Fantástico”. Nin-
guém merece. 

ExPosIção
Camila Queiroz, atualmen-

te, aparece em duas reprises 
da Globo: “Pega Pega” e “Ver-
dades Secretas”. Mas sempre 
tem espaço para mais...

A partir de 6 de outu-
bro, ela também estará na 
Netflix, semanalmente, com 
o marido Klebber Toledo, 

comandando o reality iné-
dito “Casamento às cegas”.

ACeLeRADO
Depois da “Fazenda”, já em 

curso, agora a Record passa 
a preparar a estreia do “Top 
Chef”, com Felipe Bronze, no 
dia 24.

As gravações, nos estúdios 
da GGP, foram iniciadas há 
mais de um mês.

séRIE EsPEcIal
O “Jornal da Record”, na 

próxima semana, vai exibir 
uma série de reportagens do 
Leandro Stoliar, gravada no 
norte do Piauí.

Um trabalho todo em cima 
do esforço dos artesãos da 
região para manter viva 
uma tradição esquecida pelo 
tempo.   

meRCADO
Circula na Globo a infor-

mação que a executiva 
Samantha Almeida, profis-
sional com história na Ogilvy 
Brasil e Twitter, ligada à área 
de estratégias e formatos, 
poderá ocupar um cargo na 
dramaturgia. Seria a subs-
tituta de Edna Palatnik. A 
conferir.

·       BandNews TV, no sábado, 
com uma programação espe-
cial sobre os 20 anos do 11 de 
setembro, chegou à liderança 
em alguns momentos entre os 
canais pagos...

·       ... Das 8h às 12h o traba-
lho foi conduzido pelo jorna-
lista Eduardo Castro.

·       Esporte da Globo, em se 
tratando de programação, vai 
sofrer mudanças no ano vem...

·       ... Estudos a respeito já 

estão em fase bem avançada.
·       O SBT estreia, segunda-

-feira, 18h, “Te Dou a Vida”, 
um drama, com Jose Ron, Eva 
Cedeño e Jorge Salinas...

·       ... A novela conta a his-
tória de duas famílias que se 
conhecem por causa de Nico-
las, o filho adotivo de Helena 
e Ernesto. Os três eram felizes 
até o menino ser diagnostica-
do com leucemia.

·       Para alguns convidados, 

o Consulado da Itália, em São 
Paulo, promoveu a pré-estreia 
da ópera “Gianni Schicchi”, 
encenada pela Companhia de 
Ópera de São Paulo...

·       ... Agora, em uma inicia-
tiva do Cônsul Filippo La Rosa, 
o espetáculo será apresentado 
em várias cidades do interior 
de São Paulo.

·       A partir deste domin-
go, em sua 2.500ª edição, o 
“Fantástico” terá a estreia de 

“Ilusões de Risco”...
·       ... Conduzido por Henry 

Vargas e Klauss Durães, o 
quadro faz uso de alta tecno-
logia, hologramas, realidade 
aumentada e uma linguagem 
moderna. Serão quatro episó-
dios.

·       A MTV comemora os 
resultados e a repercussão do 
“VMA”, levado ao ar domingo 
passado. Rendeu à emissora 
liderança entre TV paga.

“Tudum”, evento mundial 
de grade da Netflix, dia 25, a 
partir das 13h, no YouTube 
e Twitter, vai revelar novida-
des sobre mais de 70 séries, 
filmes e especiais.

O bloco Brasil terá Maisa 
Silva como representante. 
Entre outras coisas, serão 
exibidas as primeiras cenas 
das séries “De Volta aos 15”, 
na qual é protagonista, e 

“Maldivas”, que traz Bruna 
Marquezine e Manu Gavassi 
no elenco.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Sala 1 - AFTER - DEPOIS DO DESENCONTRO DUB 
(DIAMOND FILMS)

Romance - Dublado - 16 Anos - Duração: 99min.
Baseado na série de livros “After”, da autora Anna 

Todd - que também assina o roteiro -, AFTER -
DEPOIS DO DESENCONTRO, o terceiro filme da 

franquia, mostra Tessa (Josephine Langford) 
iniciando

um novo e emocionante capítulo de sua vida. Mas 
enquanto ela se prepara para se mudar para Seattle

para trabalhar no emprego dos seus sonhos, o ciúme 
e o comportamento imprevisível de Hardin (Hero

Fiennes Tiffin) ameaçam o relacionamento dos dois. 
A situação fica mais complicada quando o pai de

Tessa retorna, e revelações chocantes sobre a família 
de Hardin vêm à tona. No final das contas, Tessa e
Hardin devem decidir se vale a pena lutar por seu 
amor ou se é hora de seguir caminhos separados.

Sáb., Dom., Feriado: 14h15

Sala 1 - FREE GUY (DUB) ASSUMINDO O 
CONTROLE (DISNEY)

Comédia - Dublado - 12 Anos - Duração: 115min.
Em Free Guy - Assumindo o Controle, um caixa de 
banco preso a uma entediante rotina tem sua vida
virada de cabeça para baixo quando ele descobre 

que é personagem em um brutalmente realista vídeo
game de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua 

realidade e lidar com o fato de que é o único que
pode salvar o mundo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40
Sáb., Dom., Feriado: 16h40

Sala  1 - MALIGNO - DUB (WARNER)
Terror - Dublado - 16 Anos - Duração: 113min.

Em Maligno, Madison (Annabelle Wallis) passa a ter 
sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente
assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, 

são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos
poucos, ela percebe que esses assassinatos estão 

conectados a uma entidade do seu passado chamada
Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará 

investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus 
traumas

de infância.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10 - 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 19h10 - 21h40

Sala  2 - MATE OU MORRA - DUB (IMAGEM FILMES)
Ação / Suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 

101min.
Em Mate ou Morra, acompanhamos a história de Roy 

Pulver (Frank Grillo), um oficial da polícia
aposentado que inexplicavelmente fica preso no 
tempo e é obrigado a vivenciar repetidamente o 

dia de
sua morte. Enquanto tenta evitar ser morto, ele 

percebe que existe uma razão maior para que tudo 
isso

aconteça.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 - 19h15 - 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 16h50 - 19h15 - 
21h30

Sala 3 - ESCAPE ROOM 2 (DUB) TENSÃO MÁXIMA 
(COLUMBIA PICTURES)

Terror / Suspense - Dublado - 14 Anos - Duração: 
90min.

Em Escape Room 2, trabalhar em equipe é a única 
forma de encontrar pistas e resolver os mistérios para

conseguirem escapar dos cômodos repletos de 
armadilhas e, principalmente, salvarem suas vidas

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20 - 19h20
Sáb., Dom., Feriado: 15h20 - 17h20 - 19h20

Sala 3 - SHANG-CHI (DUB) E A LENDA DOS DEZ 
ANEIS (DISNEY)

Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 
135min.

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis, Shang-Chi é 
um jovem chinês criado por seu pai em reclusão,

sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a 
chance de entrar em contato com o resto do mundo,

logo percebe que seu pai não é o humanitário que 
dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h20
Sáb., Dom., Feriado: 21h20

Sala 4 - SHANG-CHI (ATM) DUB E A LENDA DOS 
DEZ ANEIS (DISNEY)

Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 
135min.

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis, Shang-Chi é 
um jovem chinês criado por seu pai em reclusão,

sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a 
chance de entrar em contato com o resto do mundo,

logo percebe que seu pai não é o humanitário que 
dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 - 20h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 17h10 - 20h00

Sala  5 - ESCAPE ROOM 2 (DUB) TENSÃO MÁXIMA 
(COLUMBIA PICTURES)

Terror / Suspense - Dublado - 14 Anos - Duração: 
90min.

Em Escape Room 2, trabalhar em equipe é a única 
forma de encontrar pistas e resolver os mistérios para

conseguirem escapar dos cômodos repletos de 
armadilhas e, principalmente, salvarem suas vidas

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45
Sáb., Dom., Feriado: 21h45

Sala  5 - SHANG-CHI (DUB) E A LENDA DOS DEZ 
ANEIS (DISNEY)

Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 
135min.

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis, Shang-Chi é 
um jovem chinês criado por seu pai em reclusão,

sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a 
chance de entrar em contato com o resto do mundo,

logo percebe que seu pai não é o humanitário que 
dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 19h00

Sala  5 - PATRULHA CANINA: O FILME - DUB 
(PARAMOUNT PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 86min.
Patrulha Canina: O Filme é uma produção 

Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a 
Paramount

Pictures. O longa acompanha um grupo de cães 
falantes que utilizam equipamentos especializados 

para
investigar e resolver crimes, evitando desastres na 

pequena cidade onde moram.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 17h00

�Gastronomia		

“Festival da Alcachofra” do 
Donna Pinha abre Primavera 
na Serra da Mantiqueira

 Â Está aberta a temporada das alcachofras em Santo Antônio do 
Pinhal com direito à Acelerada, cerveja artesanal em homenagem 
à chef Anouk Migotto. Festival tem início dia 22 de setembro

O Restaurante 
Donna Pinha 
abre a Prima-

vera, no dia 22 de 
setembro, com a 19ª 
edição do tradicional 
“Festival da Alca-
chofra”. Uma ótima 
pedida para unir o 
clima romântico de 
Santo Antônio do 
Pinhal/SP à delicio-
sa gastronomia de 
montanha assina-
da pela chef Anouk 
Migotto. E esse ano 
tem novidade: uma 
cerveja artesanal, a 
Acelerada, que harmoniza 
perfeitamente com os pratos 
do festival-- que segue até 2 
de novembro.

A paixão da chef pelas alca-
chofras é uma história antiga, 
por isso setembro é um 
mês ainda mais especial no 
Donna Pinha. “A alcachofra 
anuncia a Primavera, época 
mais colorida do ano com 
suas flores, e poder trazer 
para o cardápio este encanto 
e colorido além de especial 
é uma explosão de aromas 
e encantos”, ressalta Anouk.

No cardápio, a estrela do 

evento– a alcachofra--, dá 
vida a oito pratos principais 
para agradar todos os palada-
res: carnes como medalhão, 
carré suíno ou de cordeiro; 
peixe como a truta; risotto 
negro; e as massas como 
nhoque de batata roxa e fet-
tuccine com mix de cogume-
los (shimeji branconegro, 
shitake e porto belo). Há 
opções vegetarianas e vega-
nas. O prato principal varia 
de R$ 59,80 (fettuccine) a R$ 
122,80 (carré de cordeiro).

Segundo a chef, entre os 
queridinhos do festival está 

um dos pratos de entra-
da: Flor de alcachofra (flor 
inteira) com gorgonzola gra-
tinada com parmesão. Custa 
R$58,80.  Já para “adoçar a 
alma”, a dica de sobremesa 
fica por conta da pavlova 
com recheio de geleia de 
frutas vermelhas e flores. 
Custa R$ 24,80. Mas, claro, 
também há frutas e flores 
para todos os gostos, como o 
bolo de lavanda e limão sici-
liano com papoula acompa-
nhado de sorvete de creme. 
Custa R$ 26,80.

Leia mais no site do DT
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        PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 

                                               SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP 
        CNPJ: 45.701.455/0001-72 

   
 
 

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro – Santo Antonio do Pinhal – SP 
 CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1496 e-mail gabinete@pmsap.gov.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 
 Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para sua apreciação e dos demais 
componentes desse Egrégio Colégio Legislativo, o Projeto de Lei que “altera a Lei nº 745, de 03 de 
dezembro de 1997, com suas alterações posteriores, e dá outras providências”. 
 

Trata a presente de adequação da legislação municipal às recentes alterações promovidas 
na legislação federal que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços. 

 
Em suma, referidas mudanças, essencialmente quanto à incidência tributária do Imposto 

Sobre Serviços decorrente das atividades dos planos de saúde, administradoras de cartões de 
crédito ou débito, dos serviços de “leasing”, “franchising” e “factoring”, representarão um critério 
arrecadatório mais justo, eis que, anteriormente à “nova regra” o imposto era recolhido a poucos 
municípios. De igual forma, terá o condão de aumentar a arrecadação do Município, sem o 
aumento de qualquer alíquota, especialmente neste momento de crise econômico-política que o 
país enfrenta, com queda brusca na arrecadação municipal. 

 
Importa salientar que, para referida Lei possa surtir efeito a partir do ano de 2018, as 

alterações legislativas necessitam ser realizadas ainda no ano de 2017, tendo em vista que tais 
alterações devem obediência aos princípios tributários da anualidade e anterioridade 
nonagesimal. 

 
Desta forma, servimo-nos do presente para solicitar dos componentes dessa respeitável 

Casa a apreciação e aprovação da matéria, em caráter de urgência, aproveitando a oportunidade 
para renovar os protestos de elevada estima e apreço. 

@diariodetaubate

@diariodetaubate

Saúde do Homem

Você sabia que problemas de ereção e 
ejaculação precoce tem tratamento médico?

Agende sua consulta pelo tel: 
(12) 3622-6290 e resolva seu problema.  

ORAÇÃO A NOSSA QUERIDA MÃE
NOSSA SENHORA APARECIDA
Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, vós que nos amais e 
nos guiais todos os dias, vós que sois a mais bela das Mães, 
a quem eu amo com todo o coração, eu vos peço mais uma 
vez que me ajudeis a alcançar essa graça por mais dura que 
seja, sei que vós me ajudareis e me acompanhareis sempre 
até a hora da minha morte. Amém.
Rezar 1 Pai Nosso e 1 Ave Maria e fazer três dias seguidos 
esta oração que alcançará a graça por mais difícil que ela 
seja e mandar publicar  3 dias seguidos. Em caso extremo, 
faz-se a oração às 3 horas. (M.A.C.).

COMUNICADO DE DISTRATO SOCIAL 

MD INFORMATICA SS LTDA, com sede e foro na Cidade de Taubaté, Rua Gino 
Biondi, nº 305, Independência, CEP: 12031-220, conforme Contrato Social 
devidamente registrada no Cartório de Registro Civil – sob nº 040645 em 
21/07/2000, alteração contratual nº 054647 em 10/07/2015 e alteração con-
tratual nº 57526 em 08/03/2018 inscrita no CNPJ sob o nº 03.966.680/0001-
90, têm entre si justos e combinados a dissolução da referida Sociedade. 
E resolve baixar a Sociedade que girou na cidade de Taubaté – São Paulo, 
sob a denominação social de MD INFORMATICA SS LTDA a partir do dia 
01/07/2021.

 
 
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO faz saber a quem 
possa interessar que: 

* às 09 horas do dia 28 de SETEMBRO DE 2021, realizará a ABERTURA dos 
envelopes referentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, que tem como objeto a 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA HOSPITALAR E 
PSICOTROPICOS) CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 

Os Editais encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal 
(http://www.saojosedobarreiro.sp.gov.br), ou ainda poderá ser solicitado através do e-
mail: licitacao@saojosedobarreiro.sp.gov.br. 

O Edital e maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, 
situado a Rua José Bento Teixeira nº 45, Centro, neste Município, de segunda à sexta-
feira, no horário das 09:00 às 16:00, ou pelo telefone (0xx12) 3117-1288, RAMAL 209.  

São José do Barreiro, 15 de setembro de 2021.  

Vinicius Marques Oliveira - Pregoeiro 

 

 
 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO faz saber a quem 
possa interessar que: 

* às 09:45 horas do dia 30/09/2021, realizará Licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico nº 011/2021, do tipo menor preço do item, que tem como objeto a 

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

BARREIRO – SP, EM RAZÃO DO CONVÊNIO Nº 12987.140000/1200-11. 

O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura municipal 

http://www.saojosedobarreiro.sp.gov.br, ou ainda poderá ser solicitado através do e-

mail: licitação@saojosedobarreiro.sp.gov.br e pelo site da BLL - Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil. 

O Edital e maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, 

situado a Rua José Bento Teixeira, nº 45, centro, neste Município, de segunda à sexta 

feira, no horário das 09:00 às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 3117-1288, RAMAL 209. 

São José do Barreiro, 16 de setembro de 2021. Vinicius Marques Oliveira/Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações - Pregoeiro 

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 – AGRICULTURA FAMILIAR  

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna público aos interessados que 
se encontra aberta a Chamada Pública nº 01/2021, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. Entrega das Propostas até 06.10.2021. Edital 
completo à disposição dos interessados no endereço eletrônico: 
www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores informações pelo e-mail: 
licitacao@pmsap.sp.gov.br, pelo telefone (12) 3666 2323 ou no Departamento de 
Compras e Licitações, sito a  Avenida Ministro Nelson Hungria, nº 52, Centro, Santo 
Antônio do Pinhal/SP.  

ANDERSON JOSÉ MENDONÇA - Prefeito Municipal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral Extraordinária 

Associação dos Proprietários do Residencial Pinheiros de Tremembé 
Av. Renato Vargas, 405, Caminho Novo - Tremembé/SP 

CEP: 12120-000 CNPJ: 10.959.143/0001-89 
 

Em cumprimento as obrigações do Artigo 19, Inciso III do Estatuto, CONVOCO todos (as) os (as) 
associados (as) para participar da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, e juntos discutir e 
deliberar sobre os itens constantes na ordem do dia, buscando valer a verdadeira democracia em 
nossa Associação. Participe e cumpra o seu principal dever para poder exigir os seus direitos, seu 
voto é muito importante. 
 

Data: TERÇA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2021 
 

Primeira Chamada: 19:00min - com no mínimo, 50% dos associados. 
Segunda Chamada: 19:30min - com qualquer número de presentes. 
Local: Salão de Festas da Associação dos Prop. do Res. Pinheiros de Tremembé 
 

 
ORDEM DO DIA: 
 

1) Deliberação sobre lotes unificados (e/ou que serão) e quota de contribuição; 
2) Deliberação sobre Reabertura do Salão de Festas; 
3) Retificação do nome do Diretor Presidente constante da Ata de Assembleia Geral Ordinária 

realizada em 13/07/2021; 
4) Assuntos gerais - item apenas informativo; 

 
 

Observações: 
Aqueles que não puderem comparecer, poderão se fazer presentes através de procuração; O não 
comparecimento implicará na tácita concordância das deliberações tomadas; Locatários/Inquilinos 
somente poderão participar mediante procuração do Locador/Proprietário (art.654, Código Civil); 
Os associados que não estiverem em dia com o pagamento dos rateios associativos não podem 
votar das assembleias (art.6, inciso III, Estatuto).  
 
Para a participação na Assembleia, orientamos que compareça apenas um representante de 
cada unidade, fazendo uso de máscara de proteção. Seguiremos as orientações de 
distanciamento e, disponibilizaremos álcool gel para higienização das mãos dos participantes 
que assinarão a lista de presença. Também orientamos para que se possível, cada um traga sua 
própria caneta para assinatura da lista de presença. 
 
 
 
____________________________________________________       
              Filipe Rodriguez Duarte 
                   (Presidente) 
 
 

 

16/09/2021  

4º BIMESTRE  DE 2021

No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bimestre (c) %(c/a)

27.425.000,00 27.425.000,00 5.772.764,99 21,05 19.738.024,62 71,97 7.686.975,38
2.120.300,00 2.120.300,00 350.661,93 16,54 920.509,55 43,41 1.199.790,45
1.933.600,00 1.933.600,00 339.284,58 17,55 847.829,30 43,85 1.085.770,70

442.500,00 442.500,00 24.098,48 5,45 81.439,16 18,40 361.060,84
946.300,00 946.300,00 201.892,61 21,33 457.349,20 48,33 488.950,80
215.200,00 215.200,00 77.782,26 36,14 149.229,97 69,34 65.970,03

         IRRF 329.600,00 329.600,00 35.511,23 10,77 159.810,97 48,49 169.789,03
186.700,00 186.700,00 11.377,35 6,09 72.680,25 38,93 114.019,75
140.000,00 140.000,00 21.129,40 15,09 83.486,51 59,63 56.513,49

93.800,00 93.800,00 44.660,28 47,61 118.016,37 125,82 -24.216,37
28.732.500,00 28.732.500,00 6.086.952,05 21,18 21.516.257,03 74,88 7.216.242,97
-3.759.800,00 -3.759.800,00 -736.671,65 19,59 -2.916.714,69 77,58 -843.085,31

98.200,00 98.200,00 6.032,98 6,14 16.469,85 16,77 81.730,15
50.000,00 50.000,00 343.750,00 687,50 523.750,00 1.047,50 -473.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 50.000,00 343.750,00 687,50 523.750,00 1.047,50 -473.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.475.000,00 27.475.000,00 6.116.514,99 22,26 20.261.774,62 73,75 7.213.225,38

Inicial Atualizada (d) No Bimestre Até o Bimestre (e) No Bimestre Até o Bimestre
Despesas Correntes  (IV) 26.134.600,00 27.624.011,46 4.892.531,15 18.030.774,78 3.852.247,82 15.190.620,64 14.942.188,05 9.593.236,68
   Pessoal/Encargos Sociais 15.332.000,00 15.521.000,00 2.167.044,81 8.923.921,77 2.168.214,48 8.921.962,19 9.241.468,98 6.597.078,23
   Juros/Encargos da Dívida Interna 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
   Outras Despesas Correntes 10.801.600,00 12.102.011,46 2.725.486,34 9.106.853,01 1.684.033,34 6.268.658,45 5.700.719,07 2.995.158,45
Despesas de Capital  (V) 868.900,00 2.916.900,00 450.032,45 1.134.735,00 373.685,63 657.441,12 657.441,12 1.782.165,00
   Investimentos 439.900,00 2.487.900,00 359.098,10 771.129,86 268.471,60 304.625,39 304.625,39 1.716.770,14
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida 429.000,00 429.000,00 90.934,35 363.605,14 105.214,03 352.815,73 352.815,73 65.394,86
     Outras Amortizações 429.000,00 429.000,00 90.934,35 363.605,14 105.214,03 352.815,73 352.815,73 65.394,86
   Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (VI) 471.500,00 36.750,00 36.750,00

DESPESA TOTAL  (VII) = (IV + V + VI) 27.475.000,00 30.577.661,46 5.342.563,60 19.165.509,78 4.225.933,45 15.848.061,76 15.599.629,17 11.412.151,68

SUPERÁVIT/DÉFICIT (VIII)  =  (III-VII) -471.500,00 3.102.661,46 773.951,39 1.096.264,84 1.890.581,54 4.413.712,86

TOTAL (IX) 27.475.000,00 30.577.661,46 5.342.563,60 19.165.509,78 4.225.933,45 20.261.774,62 15.599.629,17 11.412.151,68

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RG

   Contribuições

         ISSQN
         IPTU

   Outras Receitas Correntes

DESPESAS

   Transferências de Capital

Receitas de Capital (II)

RECEITA TOTAL  (III) =  (I + II)

   Transferências Correntes

Despesas Liquidadas

         ITBI  

   Receita Patrimonial

Receitas Correntes (I)
   Receitas Tributárias
     Impostos

   Outras Receitas de Capital

Saldo a Realizar 
(a - c)RECEITAS Previsão 

Atualizada (a)

   Alienação de Bens

Valores expressos em R$

RECEITAS REALIZADAS

EDNA APARECIDA SILVAFABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

( - ) Deduções da Receita

Despesas Empenhadas

cÜxyx|àâÜt `âÇ|v|ÑtÄ wx atà|ä|wtwx wt fxÜÜt
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -

     Taxas

Previsão Inicial

Saldo a 
Empenhar (d - e)

Controle Interno

Dotação Anual Pagos até o 
Bimestre

4º BIMESTRE  DE 2021

DESPESAS

Funções/Subfunções Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado

1 0 LEGISLATIVO 1.100.000,00 1.100.000,00 135.879,25 148.172,55 661.416,26 627.169,16 438.583,74

1 31 Ação Legislativa 1.100.000,00 1.100.000,00 135.879,25 148.172,55 661.416,26 627.169,16 438.583,74

4 0 ADMINISTRAÇÃO 5.308.500,00 5.335.500,00 762.393,47 796.995,35 3.493.118,26 3.115.159,85 1.842.381,74

61 Ação Judiciária 176.000,00 151.000,00 23.255,58 19.405,58 80.432,29 76.582,29 70.567,71

4 121 Planejamento e Orçamento 4.285.000,00 4.352.000,00 606.349,65 609.044,41 2.791.298,05 2.434.781,30 1.560.701,95

4 123 Administração Financeira 847.500,00 832.500,00 132.788,24 168.545,36 621.387,92 603.796,26 211.112,08

5 0 DEFESA NACIONAL 24.000,00 24.000,00 3.323,32 3.323,32 14.124,11 14.124,11 9.875,89

5 153 Defesa Terrestre 24.000,00 24.000,00 3.323,32 3.323,32 14.124,11 14.124,11 9.875,89

8 0 ASSISTÊNCIA SOCIAL 576.700,00 649.700,00 64.625,36 57.581,10 253.674,22 227.353,69 396.025,78

8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 100.000,00 125.000,00 16.503,54 17.204,14 72.139,30 68.639,34 52.860,70

8 244 Assistência Comunitária 476.700,00 524.700,00 48.121,82 40.376,96 181.534,92 158.714,35 343.165,08

10 0 SAÚDE 5.391.600,00 7.171.511,46 1.246.404,47 1.129.926,90 4.602.232,61 4.098.987,42 2.569.278,85

10 301 Atenção Básica 4.986.600,00 6.734.001,46 1.223.615,27 1.079.916,96 4.403.348,64 3.901.915,58 2.330.652,82

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 326.000,00 358.510,00 21.974,20 44.790,84 181.628,97 179.894,84 176.881,03

10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 47.000,00 47.000,00 0,00 4.404,10 12.806,00 12.728,00 34.194,00

10 304 Vigilância Sanitária 32.000,00 32.000,00 815,00 815,00 4.449,00 4.449,00 27.551,00

12 0 EDUCAÇÃO 8.449.400,00 8.786.400,00 2.192.088,66 1.166.980,48 5.990.147,71 4.567.801,82 2.796.252,29

12 306 Alimentação e Nutrição 596.600,00 811.600,00 103.614,14 215.230,05 527.511,90 465.061,25 284.088,10

12 361 Ensino Fundamental 7.617.900,00 7.707.900,00 2.079.194,77 942.470,68 5.348.685,47 3.988.790,23 2.359.214,53

12 365 Educação Infantil 211.400,00 211.400,00 9.279,75 9.279,75 98.052,32 98.052,32 113.347,68

12 367 Educação Especial 23.500,00 55.500,00 0,00 0,00 15.898,02 15.898,02 39.601,98

13 0 CULTURA 321.000,00 265.500,00 92.941,26 13.410,07 130.281,80 25.066,02 135.218,20

13 392 Difusão Cultural 321.000,00 265.500,00 92.941,26 13.410,07 130.281,80 25.066,02 135.218,20

15 0 URBANISMO 3.126.900,00 3.708.400,00 411.300,71 473.284,06 2.277.344,67 1.671.001,40 1.431.055,33

15 452 Serviços Urbanos 3.126.900,00 3.708.400,00 411.300,71 473.284,06 2.277.344,67 1.671.001,40 1.431.055,33

17 0 SANEAMENTO 719.000,00 719.000,00 75.505,64 129.850,13 473.025,35 441.856,89 245.974,65

17 512 Saneamento Básico Urbano 719.000,00 719.000,00 75.505,64 129.850,13 473.025,35 441.856,89 245.974,65

20 0 AGRICULTURA 417.000,00 1.241.500,00 107.068,68 90.767,91 356.560,47 329.687,40 884.939,53

20 606 Extensão Rural 417.000,00 1.241.500,00 107.068,68 90.767,91 356.560,47 329.687,40 884.939,53

23 0 COMÉRCIO E SERVIÇOS 58.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

23 695 Turismo 58.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

26 0 TRANSPORTE 1.337.400,00 1.357.400,00 241.431,64 202.297,25 857.004,60 689.573,75 500.395,40

26 782 Transporte Rodoviário 1.337.400,00 1.357.400,00 241.431,64 202.297,25 857.004,60 689.573,75 500.395,40

27 0 DESPORTO E LAZER 174.000,00 164.000,00 9.601,14 13.344,33 56.579,72 40.280,25 107.420,28

27 812 Desporto Comunitário 174.000,00 164.000,00 9.601,14 13.344,33 56.579,72 40.280,25 107.420,28

99 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 471.500,00 36.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.750,00

99 999 Reserva de Contingência 471.500,00 36.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.750,00

27.475.000,00 30.577.661,46 5.342.563,60 4.225.933,45 19.165.509,78 15.848.061,76 11.412.151,68

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RG
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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

 (Artigo  52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)

Valores expressos em R$

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

EDNA APARECIDA SILVA

Realizadas até o Bimestre Saldo a 
empenhar

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Controle Interno

TOTAL

Cód. 
Função

Dotação Anual Realizadas no BimestreCód. 
Subf.

Contadora

4º BIMESTRE  DE 2021
Valores expressos em R$

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

2.693.394,39  2.683.979,76  2.189.299,47  3.394.503,15  2.833.866,73  2.345.455,76  3.336.895,64  2.264.570,30  2.881.369,44  2.483.144,80  3.205.202,90  3.304.233,74  33.615.916,08        

522.178,16       231.005,06       104.852,21       135.928,53       103.201,47       63.914,46         86.810,33         80.145,68         153.822,71       81.952,97         207.129,31       143.532,62       1.914.473,51             

10.135,03         10.630,70         13.510,96         9.887,99           10.459,48         9.985,22           9.400,05           10.927,19         11.133,27         10.451,90         10.736,64         10.392,76         127.651,19                

8.493,33           8.586,03           2.133,62           5.109,88           4.510,95           22.333,72         6.384,77           11.102,32         14.382,02         14.642,31         19.282,31         25.377,97         142.339,23                

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                            

2.151.248,67    2.433.289,41    2.068.396,44    3.243.511,64    2.715.575,96    2.247.015,67    3.234.140,47    2.162.332,26    2.701.970,42    2.368.270,20    2.968.054,64    3.118.897,41    31.412.703,19           

1.339,20           468,56              406,24              65,11                118,87              2.206,69           160,02              62,85                61,02                7.827,42           -                    6.032,98           18.748,96                  

265.234,29       293.126,78       316.949,63       393.403,34       378.715,21       353.074,36       418.699,52       307.936,59       362.119,58       359.497,78       331.206,91       405.464,74       4.185.428,73             

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                            

265.234,29     293.126,78     316.949,63     393.403,34     378.715,21     353.074,36     418.699,52     307.936,59     362.119,58     359.497,78     331.206,91     405.464,74     4.185.428,73          

2.428.160,10  2.390.852,98  1.872.349,84  3.001.099,81  2.455.151,52  1.992.381,40  2.918.196,12  1.956.633,71  2.519.249,86  2.123.647,02  2.873.995,99  2.898.769,00  29.430.487,35    

RG

        Receita de Contribuições

Controle Interno

       Subtotal

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  ( I - II )

       Transferências do FUNDEB 

ContadoraPrefeito Municipal
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS

        Receita de Serviços
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FABIANA APARECIDA LEMES GIL

( - ) DEDUÇÕES  ( II )

EDNA APARECIDA SILVA

RECEITAS CORRENTES  ( I )

        Outras Receitas Correntes

        Transferências Correntes

        Receita Tributária

        Receita Patrimonial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 

ESPECIFICAÇÃO TOTAL DOS 12 
MESES

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

       Emendas Parlamentares

Processados
Não 

Processados Processados
Não 

Processados

PODER EXECUTIVO 428.997,62 953.575,50 417.414,84 428.997,62 417.414,84 0,00 233.414,50 0,00 0,00 0,00 302.746,16

   Prefeitura Municipal 428.997,62 953.575,50 417.414,84 428.997,62 417.414,84 0,00 233.414,50 0,00 0,00 0,00 302.746,16

   01  Tesouro - 01.110 - Geral 242.875,78 21.468,85 0,00 242.875,78 0,00 0,00 8.903,70 0,00 0,00 0,00 12.565,15

   01  Tesouro - 01.220 - Ensino Fundamental 104.911,35 427.239,24 417.414,84 104.911,35 417.414,84 0,00 9.824,40 0,00 0,00 0,00 0,00

   01  Tesouro - 01.310 - Saúde 70.523,61 0,00 0,00 70.523,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   02  Estado - Transf. Convênios - Vinculados - 02.100 - Convênios 0,00 290.181,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.181,01

   05  Federal - Transf. Convênios - Vinculados - 05.100 - Convênios 0,00 214.686,40 0,00 0,00 0,00 0,00 214.686,40 0,00 0,00 0,00 0,00

   05  Federal - Transf. Convênios - Vinculados - 05.301 - Saúde Atenção Básica 10.686,88 0,00 0,00 10.686,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 428.997,62 953.575,50 417.414,84 428.997,62 417.414,84 0,00 233.414,50 0,00 0,00 0,00 302.746,16

RG

Inscrição ao Final do 
Exercício

EDNA APARECIDA SILVA

Saldo até o Bimestre

Não 
Processados

Cancelamentos

Saldo de Exercícios 
Anteriores

Processados

Controle Interno

Processados
Não 

Processados
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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
4º BIMESTRE  DE 2021

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS

ProcessadosLiquidação

Movimentações até o Bimestre

Não 
Processados

Prefeito Municipal

Pagamentos

FABIANA APARECIDA LEMES GIL

PODER / ÓRGÃO

Contadora
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EDITAIS

RECEBIDOS % APURADA

15.431.410,76                         2.314.711,61                      

159.810,97                              23.971,65                          

8.131,75                                  1.219,76                            

157,10                                     23,57                                 

58.978,78                                8.846,82                            

14.171,53                                2.125,73                            

149.229,97                              22.384,50                          

444.853,19                              66.727,98                          

3.627,87                                  544,18                               

7.893,33                                  1.184,00                            

974,81                                     146,22                               

7.041.569,79                           1.056.235,47                      

4.797,93                                  719,69                               

7.113.549,10                           1.067.032,37                      

369.694,97                              55.454,25                          

53.969,67                                8.095,45                            

1.328.429,57                           

331.836,65                              

49.000,00                                

26.289,20                                

175.352,00                              

18.346,83                                

19.952,40                                

380.000,00                              

36.654,33                                

17.487,06                                

1.918,50                                  

18.000,00                                

475,20                                     

19.926,00                                

220.000,00                              

13.191,40                                

3.643.141,18                           

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS
1.655.479,22                           1.655.479,22                           1.655.479,22                           

492.343,77                              492.343,77                              430.138,77                              

333.450,98                              333.450,98                              333.450,98                              

55.204,00                                55.204,00                                55.204,00                                

649.998,38                              549.220,82                              549.220,82                              

226.096,44                              187.121,85                              187.115,45                              

263.334,97                              220.175,63                              220.175,63                              

780.859,51                              540.985,28                              540.985,28                              

49.333,34                                26.623,87                                26.623,87                                

96.132,00                                38.382,00                                38.382,00                                

4.602.232,61                           4.098.987,42                           4.036.776,02                           

175.352,00                              175.352,00                              175.352,00                              

4.426.880,61                   3.923.635,42                   3.861.424,02                   
1.790.377,12                           1.566.981,56                           1.554.180,32                           

2.636.503,49                       2.356.653,86                       2.307.243,70                       
321.791,88 41.942,25 -7.467,91

17,09% 15,27% 14,95%

SALDO C/C
208.622,41                              

568.865,32                              

1.115.992,10                           

1.893.479,83                           

VALOR
36.654,33                                

-                                           

36.654,33                                

VALOR
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS

12.610,00                                12.610,00                                12.610,00                                

12.041,90                                12.041,90                                12.041,90                                

164.273,69                              112.732,55                              112.732,55                              

188.925,59                              137.384,45                              137.384,45                              
RG

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

 Outras Transferências do Sus - Estado

D E S P E S A S

2º QUADRIMESTRE DE 2021

  Multa e Juros  - IPTU

 Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo

 Outras Transferências do Sus - União

RECURSOS VINCULADOS - 100%
 Atenção Primária em Saúde - PAB - Fixo

RECEITAS 

RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%
  Imposto de Renda Retido na Fonte
  Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU

 Material de Consumo

  Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

 Vencimentos e Vantagens Fixas 

  F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios 

 Programa Assistência Farmacêutica Básica

 Serviços de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU

 Obrigações Patronais

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE 

TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS
  ( - )    MENOS   Despesas com Consórcios (Recursos Vinculados)

 Rendimentos de Aplicação Financeira

 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

 Diárias - Pessoal Civil
 Rateio em Participação de Consórcio Público - SAMU

TOTAL DAS DESPESAS
 Equipamentos e Material Permanente
 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ

VALOR APLICADO A MAIOR / MENOR

  Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

  Multa e Juros da Divida Ativa - ISSQN

 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

  Multa e Juros  - ISSQN

 Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS

  I.T.R. - Imposto Territorial Rural

  Dívida Ativa de Impostos - ISSQN

 Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita

 Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar

Despesas com Recursos do Estado
Despesas com Recursos da União

Secretária Municipal de Saúde

       Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União
TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAÚDE

CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE)

EDNA APARECIDA SILVA

 Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo

TOTAL DA RECEITA REALIZADA

 Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - Estado

FLÁVIA CRISTINA PEREIRA ORTIZ
Contadora

       Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 15%

     PERCENTUAL APLICADO

       Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado

Controle Interno
FABIANA APARECIDA LEMES GIL

Despesas com Recursos Municipais

TOTAL DAS DESPESAS

  Multa e Juros da Divida Ativa - IPTU

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO COVID-19

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE COM O COVID-19

DESPESAS 

      ( - )   MENOS   Despesas pagas com recursos 100%
       Despesas realizadas com recursos próprios

  I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços
  I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor

 COVID-19 - Transferências do Sus - União

  I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

 Programa Qualis Mais - Fundo a Fundo

4º BIMESTRE  DE 2021

RECEITAS RECEBIDAS DA UNIÃO E DO ESTADO
COVID-19 – Transferências da União
COVID-19 – Transferências do Estado

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

 Programa Sorria São Paulo - Fundo a Fundo

  Dívida Ativa de Impostos - IPTU
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RECEITAS DO FUNDEB
  Receitas do FUNDEB 2.545.351,92                                      

  Rendimentos de Aplicações Financeiras 3.462,03                                             

TOTAL 2.548.813,95                                      TOTAL 2.916.714,69                     

 Total 2.548.813,95                                      371.362,77                                  
 Magistério (70% do Total) 1.784.169,77                                      

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

 Despesas com Valorização do Magistério - 70% 2.237.114,33 2.235.154,75 2.167.437,62

PERCENTUAL APLICADO - 70% 87,77% 87,69% 85,04%

  Outras Despesas do Fundeb - 30% 175.231,25 175.231,25 172.981,37

PERCENTUAL APLICADO 30% 6,88% 6,88% 6,79%

2.412.345,58 2.410.386,00 2.340.418,99

452.944,57                                  450.984,99                                  383.267,86                                  

 Saldo Anterior -                                                       Despesas com o Magistério 2.167.437,62                               

 Receitas Arrecadadas até o Trimestre 2.548.813,95                                       Despesas com Outras Despesas 172.981,37                                  

SOMA 2.548.813,95                                      2.340.418,99                               

208.394,96                                  

330.153,95                                  

121.758,99                                  

Arrecadação 25%
847.829,30                                  211.957,33                                  

7.459.617,03                               1.864.904,26                               

7.537.213,74                               1.884.303,44                               

15.844.660,07                             3.961.165,02                               

Receitas Vinculadas Saldo Anterior Pagamentos Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro 1.011,28                                             -                                               1.019,96                                      

Construção Escola Vargem Grande 4.430,19                                             -                                               4.468,20                                      

Convênio Transporte de Alunos - Estado 190,91                                                406.713,15                                  313.178,76                                  

QESE Transporte de Alunos 489.854,64                                         80.515,91 776.342,99                                  

PNATE - Transporte de Alunos 217,87                                                -                                               219,74                                         

Receita PDDE 9.497,05                                             -                                               9.578,54                                      

Receita EJA 287,30                                                -                                               287,30                                         

Receita de Convênios - FNDE -                                                      -                                               -                                               

Convênio Equipamento Mobiliário para Educação 104.585,62                                         105.219,70                                  -                                               

Aplicação Financeira 25% - Decendial 915.525,80                                         1.140.808,62                               1.839.355,46                               

TOTAL 1.525.600,66                                      1.733.257,38                               2.944.450,95                               

Empenhada Liquidada Paga
2.936.339,89                               1.578.404,23                               1.567.939,15                               

98.052,32                                    98.052,32                                    98.052,32                                    

15.898,02                                    15.898,02                                    15.898,02                                    

124.953,61                                  124.953,61                                  119.551,04                                  

3.175.243,84                               1.817.308,18                               1.801.440,53                               

1.573.599,18                               673.869,08 598.499,50                                  

1.601.644,66                               1.143.439,10                               1.202.941,03                               
2.412.345,58                               2.410.386,00                               2.340.418,99                               

371.362,77                                  371.362,77                                  371.362,77                                  

4.385.353,01                     3.925.187,87                     3.914.722,79                     
RG

27,68% 24,77% 24,71%
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS

Prefeito Municipal
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COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 

RETENÇÕES AO FUNDEB

  Valor Retido até o Trimestre 2.916.714,69                               

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS  DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO

 Perda (+) / Ganho ( - )

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB

VALORES APLICADOS -  MAIOR/MENOR - 70%

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS DECRÉSCIMOS

SOMA

Resultado Apurado

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.631-2

DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS

    Receitas Municipais
    Transferências da União
    Transferências do Estado

SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%

RECEITAS  E  DESPESAS 100%

Receitas + Aplicação
8,68                                                    

38,01                                                  

719.701,00                                         

367.004,26                                         

1,87                                                    

81,49                                                  

-                                                      

634,08                                                

2.064.638,28                                      

3.152.107,67                                      

-                                                      

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre

    361 - Ensino Fundamental
    362 - Ensino Infantil
    367 - Ensino Especial
    306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal  Merenda

EDNA APARECIDA SILVA
Controle Interno

TOTAL

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

(+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA 
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)

TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO
FABIANA APARECIDA LEMES GIL

Contadora

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4º BIMESTRE  DE 2021

R$ % R$ %
Despesas Totais com Pessoal 14.718.596,78 53,69 14.300.049,59 48,59
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 14.062.877,56 51,30 15.097.840,01 51,30

14.803.029,01 54,00 15.892.463,17 54,00
0,00 0,00 0,00 0,00

242.762,76 0,89 244.298,41 0,83
3.289.562,00 12,00 3.531.658,48 12,00

4.331.182,71 15,80 3.967.577,57 13,48
32.895.620,03 120,00 35.316.584,82 120,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado) 6.030.863,67 22,00 6.474.707,22 22,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito (exceto ARO)
Realizadas no período 0,00 0,00 0,00 0,00
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) 4.386.082,67 16,00 4.708.877,98 16,00
Excesso a regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00

Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)
0,00 0,00 0,00 0,00

Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado) 1.918.911,17 7,00 2.060.134,11 7,00
0,00 0,00 0,00 0,00

cÜxyx|àâÜt `âÇ|v|ÑtÄ wx atà|ä|wtwx wt fxÜÜt
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE DE 2021

Excesso a Regularizar

I – COMPARATIVOS: 

Receita Corrente Líquida 
EXERCÍCIO ANTERIOR 2º QUADRIMESTRE DE 2021

27.413.016,69 29.430.487,35

Limite Legal (art. 20)

Despesa Líquida Inativos e Pensionistas

Excesso a Regularizar

Total Despesa Líquida

Dívida Consolidada Líquida

Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98) 

Saldo devedor
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)
Excesso a Regularizar

Concessões de Garantias
Montante

Excesso a Regularizar

Saldo devedor

Excesso a regularizar
RG

Prefeito Municipal Contadora Controle Interno
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS FABIANA APARECIDA LEMES GIL EDNA APARECIDA SILVA

 
 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA DISCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO DA  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA  

PARA O  EXERCÍCIO FINANCEIRO  DE 2022 
 
Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101 de 04 de maio de 
2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante 
incentivo à participação popular na discussão da LOA- Lei Orçamentária 
Anual para o exercício financeiro de 2022,  a  Prefeitura  de  Paraibuna  torna  público  
que será realizada às 10:00 horas do dia 23  de  setembro  de  2021,  nas  
dependências da Prefeitura Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA necessária à 
participação popular, convidando os interessados e a população do Município. 
 

VICTOR DE CASSIO MIRANDA - Prefeito Municipal 
 

Prefeitura Municipal de Paraibuna 
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4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00  RECEITAS 2.898.769,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00    RECEITAS CORRENTES 3.304.233,74
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00       IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 143.532,62
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00          IMPOSTOS 138.289,38
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00             IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA21.925,87
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00                IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 21.925,87
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00                   IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO21.925,87
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                      Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal21.925,87
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00             IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 116.363,51
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00                IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS22.100,85
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00                   IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA13.032,85
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00                      Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal861,47
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00                      Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa9.243,31
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00                      Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros2.928,07
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00                   IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI 9.068,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00                      Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI - Principal 9.068,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00                IMPOSTO S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS94.262,66
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00                   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA94.262,66
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00                      IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Principal88.174,43
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00                         ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 83.358,10
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00                         ISSQN - Simples Nacional - Lei nº 9317/96 4.816,33
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00                      Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros39,43
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00                      Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa5.669,40
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00                      Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros379,40
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00          TAXAS 5.243,24
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00             TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS 5.243,24
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00                TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 5.133,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00                   TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS5.133,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00                      TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - Principal3.341,93
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00                         Taxa de Funcionamento Estab. Comercial / Ind. / Serviços3.341,93
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00                      Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros22,60
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00                      Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa1.479,14
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00                      Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros289,33
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00                TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110,24
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00                   TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 110,24
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00                      TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS - Principal110,24
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00                         Outras Taxas de Prestação de Serviços 110,24
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00       CONTRIBUIÇÕES 10.392,76
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00          CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.392,76
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00                   CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA10.392,76
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00                      Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal10.392,76
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00       RECEITA PATRIMONIAL 25.377,97
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00          VALORES MOBILIÁRIOS 21.189,32
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00             JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 21.189,32
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00                   REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 21.189,32
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00                      REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Principal21.189,32
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00                         Receita de Aplicação Financeira - Fundeb 729,07
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00                         REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE4.516,29
4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00                            Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. Saúde 15% - Tesouro 406,46
4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00                            Rec Rem Dep Banc. Rec. Vinc Saúde - Estado 1.467,60
4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00                            Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Saúde - SUS União 2.642,23
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00                         REM. DEP BANC. RECURSOS VINCULADOS - MDE 6.216,55
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00                            Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ensino 25% - Tesouro3.721,69
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00                            Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ensino - Estado 518,44
4.1.3.2.1.00.1.1.05.04.00                            Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - QESE 1.829,53
4.1.3.2.1.00.1.1.05.05.00                            Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - PDDE 24,77
4.1.3.2.1.00.1.1.05.06.00                            Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - PNATE 0,57
4.1.3.2.1.00.1.1.05.07.00                            Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - PNAE 112,19
4.1.3.2.1.00.1.1.05.09.00                            Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - Convênios 9,36
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00                         Receita de Rend. Aplic. Financ. - CIDE 10,08
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00                         REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - PROMOÇÃO SOCIAL533,50
4.1.3.2.1.00.1.1.10.06.00                            Receita Rem. Aplic. Financ. FNAS - IGD - SUAS 42,51
4.1.3.2.1.00.1.1.10.07.00                            Receita Rem. Aplic. Financ. FNAS - IGD - Bolsa 73,65
4.1.3.2.1.00.1.1.10.08.00                            Receita Rem. Aplic. Financ. FNAS - BLOCO PA 417,34
4.1.3.2.1.00.1.1.90.00.00                         REMUN DEP BANC OUTROS REC VINCULADO 766,90
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4.1.3.2.1.00.1.1.90.02.00                            Rec. Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. Convênios - Estado 132,43
4.1.3.2.1.00.1.1.90.03.00                            Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Convênios - União 634,47
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00                         Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculados8.416,93
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00          DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 4.188,65
4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00                   DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 4.188,65
4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00                      DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - Principal 4.188,65
4.1.3.9.0.00.1.1.01.00.00                         Receita de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos - Patrulha Agrícola4.188,65
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.118.897,41
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00          TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.479.392,61
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00             TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 1.479.392,61
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00                PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 913.235,01
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00                   COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL 913.235,01
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                      Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal 913.235,01
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00                TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/EXPL REC. NATURAIS245.133,50
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00                   COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC. HÍDRICOS118.867,48
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00                      Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal118.867,48
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00                   COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC. MINERAIS - CFEM190,35
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00                      Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal190,35
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00                   COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ PROD. PETRÓLEO - Lei nº 7.990/892.853,34
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00                      Cota-parte Royalties - Comp. Financeira p/Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal2.853,34
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00                   COTA-PARTE ROYALTIES P/ PARITICPAÇÃO ESPECIAL - Lei nº 9.478/97, artigo 50105.657,25
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00                      Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal105.657,25
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00                   COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP17.565,08
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00                      Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal17.565,08
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00                TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES266.332,65
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA237.261,58
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00                      TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA237.261,58
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00                         ATENÇÃO PRIMÁRIA 237.261,58
4.1.7.1.8.03.1.1.11.10.00                            Incentivo Financeiro da APS 37.261,58
4.1.7.1.8.03.1.1.11.39.00                            Outros Programas Financeiros - Fundo a Fundo 200.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA25.205,15
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00                      ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC - Principal 25.205,15
4.1.7.1.8.03.2.1.12.00.00                         ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC - Principal 25.205,15
4.1.7.1.8.03.2.1.12.11.00                            Teto Municipal da MAC Ambulatorial e Hospitalar 3.286,15
4.1.7.1.8.03.2.1.12.34.00                            Serviços de Atendimento Móvel à Saúde - SAMU 192 21.919,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE1.371,87
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00                      VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Principal 1.371,87
4.1.7.1.8.03.3.1.13.00.00                         VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Principal 1.371,87
4.1.7.1.8.03.3.1.13.10.00                            Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde 1.371,87
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA2.494,05
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00                      ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Principal 2.494,05
4.1.7.1.8.03.4.1.14.00.00                         ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Principal 2.494,05
4.1.7.1.8.03.4.1.14.10.00                            Programa Assistência Farmacêutica Básica 2.494,05
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 49.166,83
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41.888,43
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00                      Transferências do Salário-Educação - Principal 41.888,43
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE 7.278,40
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00                      TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE 7.278,40
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00                         Transferências do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundamental5.693,60
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00                         Transferências do FNDE referentes ao PNAEM 1.418,40
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00                         Transferências do FNDE referentes ao PNAE/EJA 166,40
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00                TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 2.445,60
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 2.445,60
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00                      TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - Principal 2.445,60
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00                         Bloco Piso Básico Fixo I - PAIFI - CRAS 2.445,60
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00                OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.079,02
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00                   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.079,02
4.1.7.1.8.99.1.0.03.00.00                          ADO PLP 133/2020 - Compensação da União 3.079,02
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00          TRASNFERÊNCIAS DOS ESTADOS/DF/ENTIDADES 1.283.940,58
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00             TRASNFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 1.283.940,58
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00                PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.114.089,50
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00                   COTA-PARTE DO ICMS 1.093.204,24
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                      Cota-Parte do ICMS - Principal 1.093.204,24
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00                   COTA-PARTE DO IPVA 15.071,15
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                      Cota-Parte do IPVA - Principal 15.071,15
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4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00                   COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 5.814,11
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                      Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 5.814,11
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00                TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 169.851,08
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA A EDUCAÇÃO165.396,83
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00                      TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA A EDUCAÇÃO - Principal165.396,83
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00                         Programa Transporte de Alunos - Ensino Fundamental 154.954,63
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00                         Convênio Merenda Escolar - Estado 10.442,20
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00                   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS4.454,25
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00                      OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - Principal4.454,25
4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00                         TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL4.454,25
4.1.7.2.8.10.9.1.03.01.00                            Convênios Proteção Social Básica 4.454,25
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00          TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 355.564,22
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00             TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M355.564,22
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 355.564,22
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 355.564,22
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00                      Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 355.564,22
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00       OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.032,98
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00          INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 124,48
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00             INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN124,48
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00                RESTIUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE E/DF/MUN 124,48
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00                   OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS E/DF/MUN 124,48
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00                      Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Dívida Ativa124,48
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00          DEMAIS RECEITAS CORRENTES 5.908,50
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00                OUTRAS RECEITAS 5.908,50
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00                   OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 5.908,50
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00                      Outras Receitas - Primárias - Principal 5.908,50
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00    DEDUÇÕES DE RECEITAS -405.464,74
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00       FUNDEB -405.464,74
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00          DEDUÇÕES DO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -405.464,74
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00             DEDUÇÕES DO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -405.464,74
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00                DEDUÇÕES DO FUNDEB - UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-182.646,97
4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00                   Deduções do Fundeb - Cota Parte FPM -182.646,97
4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00                DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - ESTADO -222.817,77
4.9.5.1.1.02.1.0.00.00.00                   DEDUÇÕES DO FUNDEB - ESTADO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-222.817,77
4.9.5.1.1.02.1.1.00.00.00                      Dedução do Fundeb - Cota Parte ICMS -218.640,83
4.9.5.1.1.02.1.2.00.00.00                      Dedução do Fundeb - Cota Parte IPVA -3.014,13
4.9.5.1.1.02.1.4.00.00.00                      Dedução do Fundeb - Cota Parte IPI -1.162,81

Total: 2.898.769,00

NATIVIDADE DA SERRA ,  15/09/2021
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