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SP vacinará policiais dia 5 e
professores dia 12 de abril

Â Em abril, campanha inclui policiais, agentes penitenciários, bombeiros, guardas civis, professores e
funcionários de creches e escolas
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Idosos de 69 a 71 anos já podem
ser vacinados em Taubaté
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DT

Qui
31º
20º

no tempo

Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira, 24, a vacinação de
530 mil profissionais da Educação e de forças da Segurança
Pública contra a COVID-19. A
imunização de trabalhadores
das duas categorias começa na
primeira quinzena de abril.
“São Paulo é o estado que
mais vacina no Brasil, com
velocidade, eficiência e um
programa estadual bem elaborado na logística e ação
coordenada com as prefeituras”, afirmou o Governador.
“É isso que está permitindo
uma vacina efetivas, eficiente,
sem perdas e com velocidade”,
acrescentou.
A partir de 5 de abril, 180
mil policiais civis, militares e
técnicos-científicos, agentes
penitenciários, bombeiros e
guardas civis metropolitanos
começam a ser vacinados. A
meta é vacinar todos os integrantes de forças de segurança
que estão na ativa.
“Desde o início da pandemia, nós potencializamos
a atividade policial e nos
submetemos à elevadíssima
exposição”, afirmou o Secre-

tário de Segurança Pública,
General João Camilo Pires de
Campos. “A vacina aos policiais, guardas civis e agentes
penitenciários chega como
uma benção.”
Já no dia 12, 350 mil professores e demais funcionários
de escolas estaduais, municipais e particulares com idade
a partir de 47 anos também
serão incluídos na campanha.
Para profissionais da rede
privada, haverá apresentação
obrigatória dos dois últimos
contracheques para evitar
fraudes na vacinação.
“São doses de esperança, para que as escolas não
fechem mais e nossos estudantes possam recuperar e
seguir o percurso de aprendizagem”, declarou o Secretário
da Educação Rossieli Soares.
O público-alvo representa
cerca de 40% de todos os profissionais da educação básica
em São Paulo. Inicialmente, o
Governo do Estado está priorizando profissionais com
idade em que a incidência de
casos moderados e graves da
COVID-19 é mais alta.
Leia mais no site do DT
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entre a foice e a caneta
O presidente da Câmara,
deputado Arthur Lira, fez
chegar ao presidente Jair
Bolsonaro a insatisfação da
câmara bilateral de comércio e de relações institucionais da China com o Brasil.
O maior parceiro comercial
do País não quer ver nem
pintado de vermelho, com a
‘foice e martelo’, o chanceler
Ernesto Araújo. Para piorar,
a indústria brasileira não
supre o mercado e os maiores produtores de insumos
para vacinas e equipamentos contra o Covid-19, China,
Índia e Estados Unidos, não
dialogam com o Governo do
Brasil. Os chanceleres estrangeiros são críticos da conduta do Itamaraty até sobre
assuntos alheios à crise da
saúde mundial.
pela tangente
A Comissão Externa de
Enfrentamento ao Coronavírus da Câmara acionou
a Chancelaria da Casa para
ajudar hospitais privados e
santas casas a adquirir no
exterior insumos e medicamentos. O deputado Dr Luizinho (PP-RJ) capitaneia o
processo.
potencial vice 1
O deputado federal Pr.
Marco Feliciano visitou o
presidente Bolsonaro na
terça-feira no gabinete. E
logo depois passou no PTB
para um papo com Roberto
Jefferson.
potencial vice 2
Feliciano hoje está filiado
ao Republicanos, partido que
compõe o Centrão – junto
com o PTB – e pode ser um
aliado de peso de Bolsonaro
na eleição do ano que vem.
só piora
Pernambuco registrou
recorde diário de 2.738 casos
do Covid-19 e de 45 mortes
confirmadas. A pandemia
está aumentando e o governador Paulo Câmara (PSB)
não descarta o prolongamento das restrições, inicialmente previstas para 18 a 28
de março. Fontes do Palácio
das Princesas indicam que o
decreto será estendido por
mais 10 dias. A taxa de ocupação nos leitos estaduais de
UTI é de 97%. Na rede privada, 90%.
Pro�issionalizou
Assaltado em governos

anteriores por bandos políticos-empresariais – alguns
cercados pela Polícia Civil,
outros não – o Banco de Brasília comemora a profissionalização nas mãos de gente
séria. Com um lucro líquido
de R$ 456 milhões em 2020
( + 10,5% ), mesmo em meio
ao caos econômico da pandemia. Sob o comando do
gestor Paulo Henrique Pinto,
egresso do setor privado.
ensaios
Michel Temer, que sussurra
animado nos telefonemas de
amigos, absolvido dos processos recentes, sonha com
PSDB e DEM numa eventual
chapa presidencial sua.
Minguando
O PSB em Minas, que já
foi forte bancada, está sem
rumo. Nas últimas eleições
não conseguiu sequer um
representante na Câmara
Municipal de Belo Horizonte.
Das duas, uma
O silêncio ensurdecedor de
Sérgio Moro sobre os revezes
sofridos na alta Corte do País
precede o fim melancólico de
sua carreira ou um trunfo a
ser revelado para se salvar.
a volta
A FSB assume dia 2 de abril
a comunicação do grupo
Caixa no Governo, num contrato de R$ 14,2 milhões
vencido em licitação ( n º
1853/7066-2020 ).
Na moita
Uma das críticas do núcleo
de Bolsonaro durante a transição do Governo em 2018
eram os serviços de imprensa terceirizados e milionários
nos ministérios, autarquias e
estatais. As estatais já contam
com equipes próprias de jornalistas concursados para
isso. Esse negócio começou
em governos anteriores e
ficou. E pelo visto, vai ficar.
Voz do povo
Pesquisa da Ipsos em parceria com The Global Institute for Women´s Leadership
sobre o comportamento dos
governantes no pós-pandemia: 42% dos brasileiros
afirmam que os interesses
políticos não devem ser colocados à frente dos interesses
do País por líderes políticos.
A sondagem online foi realizada com 20.520 entrevistados, sendo mil brasileiros,
com idade entre 16 e 74 anos
de 28 países.

Um mundo irreal

O

mundo segue, como uma locomotiva fora dos trilhos. Virou de
cabeça para baixo e não há mais o
tão desejado normal, não há mais abraços, beijos e calor humano.
Uma escuridão disfarçada, uma loucura inimaginável, um apocalipse, o purgatório da Divina Comédia, de Dante
Alighieri.
E tudo mudou e como mudou. Começou devagar, longe, mas foi chegando,
chegando e fazendo vítimas pelo caminho. Tudo o que se sabia era que não se
sabia porcaria alguma.
Mas, o assassino invisível chegou.
Implacável.
E agora, as pessoas podem matar ou
morrer por uma simples respiração e
um espirro, antes tão banal, virou uma
arma letal. Tossir? Nem pensar.
O inimigo, invisível, perigoso e implacável, está sempre à espreita.
E quem poderia imaginar que, um
dia, mascarados seriam bem vindos e
chegou-se ao tempo em que ser dissimulado, falso, mentiroso ou o que quer
que seja, tudo bem, mas não pode deixar
a máscara cair.
Em outros carnavais cantava-se Máscara Negra, onde mais de mil palhaços e
arlequins brincavam alegres pelo salão,
mas nos dias de hoje, nem temos mais

carnavais e agora, palhaços se revoltaram e insistem em não pintar a cara e
nem aceitam usar máscaras, prova de
irresponsabilidade e de falta de respeito
com o próximo.
O Arlequim não é mais um personagem, deixou de divertir o público e nem
tenta mais seduzir e roubar a colombina
de Pierrot.
Fim da “Conmedia dell’arte”.
O mundo aos avessos e a ordem fora
de ordem e a desordem se embrenha
nas mentes destruídas pelo confinamento necessário.
Guerra de opiniões e quem está certo?
Quem está errado? O que interessa isso?
Houve um tempo em que pregávamos
e cantávamos a utopia do fim das fronteiras, não mais tijolos nos muros, cantava a banda Pink Floyd, ou divisões de
qualquer espécie, mas o sonho acabou,
destruído pelo ser microscópico e,
agora, muros imaginários cercaram os
países impedindo o livre trânsito em
nome da proteção de cada povo.
Aviões não voam mais, navios impedidos de aportar e trens não são bem
vindos e se não for de meu País, é preciso provar sua saúde para respirar aqui.
Empresas pararam, comércio fechou,
economia parou, empregos acabando,
desempregados se desesperam e, pelas
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“Acaso choras pelos descrentes do
mundo, Senhor?
O Mestre olhou-o demoradamente e
depois respondeu com voz compassiva
e doce:
- Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amar. Choro
por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam...”. (Diálogo de
Eurípedes Barsanulfo com Jesus, registrado por Hilário Silva, no livro “A Vida
Escreve”, capítulo 27, psicografia de
Francisco C. Xavier.)
Por certo, não existirá criatura alguma
dotada de lucidez e pleno exercício da
razão que não desejará usufruir de felicidade e paz, decorrentes do estado de
serenidade, advindo da vivência prática das sábias e inesquecíveis lições de
Jesus.
No entanto, entre o querer e o poder,
existe um imenso e profundo abismo de
superação a ser vencido. Em realidade,
almejamos esse oásis de conforto ainda
presos a infindáveis e confusos comportamentos, que evidenciam nossa caminhada por trilhos tortuosos e distantes
dos reais objetivos da prosperidade
espiritual.
Já conhecemos, detalhadamente, o
Evangelho de Jesus. Há mais de dois mil
anos esse manual carregado de intensos
e valiosos ensinamentos está em nossas
mãos. Já o lemos inúmeras vezes, já o
comentamos em várias oportunidades,
já o ensinamos aos outros em muitas
ocasiões, mas ainda não conseguimos
vivenciá-lo na prática. E, por essa razão,

DT

nos encontramos atolados no lamaçal
da dor, da angústia e das decepções.
Ante o nosso descaso, pelos reais valores da vida, Jesus ainda chora...
Somos pródigos e fartos em criar
necessidades inúteis, quase sempre
exagerando em cuidados exteriores,
atendendo aos chamamentos vaidosos e
ilusórios do mundo, mas pouco atentos
ao zelo e acuidade com o nosso interior.
Tal deliberação nos mantém distantes
das nossas reais finalidades aqui na
Terra. Desprendemos tempo e recursos
fartos no cultivo de fantasias e ilusões,
efêmeras e passageiras, e não temos o
mesmo ideal e forças para a concretização de ações seguras e resistentes,
no âmbito das conquistas espirituais,
procedimento indispensável que nos
indicará, com acerto, a direção de Jesus.
Incontestavelmente, temos o livre-arbítrio. A decisão e a responsabilidade pelas escolhas serão sempre nossas.
Poderemos pautar os nossos dias sob
as acertadas orientações do Cristo, hoje,
ou adiar para o porvir o que, num certo
momento, terá que ser feito.
Jesus enalteceu a função terapêutica
do perdão, informando os malefícios
decorrentes do ódio, do rancor, da violência e do ressentimento. Sabemos
disso, mas ainda temos intensas dificuldades de colocar tal assertiva em
prática.
Destacou a importância de amarmos
uns os outros, esclarecendo o valor
da fraternidade e da compreensão no
contexto da família humana, oriunda
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do mesmo Pai Celestial. Mas o egoísmo e o orgulho que, descuidadamente,
mantemos em evidência, têm ofuscado
a paz social.
Falou da importância e da necessidade daqueles que podem mais, em auxiliar e proteger os que podem menos.
No entanto, a ganância e a sovinice que
ainda predominam na Terra, continuam
fazendo nascer rios de lágrimas e montanhas de dor nos corações torturados.
Ressaltou os reconhecidos valores
do amor, como veículo de afetividade e
entendimento entre os homens, na compactação de uma sólida base de solidariedade. Todavia, infelizmente, a mágoa
e a intolerância têm sido mensageiras
deletérias de tragédias e infortúnios de
toda ordem, enegrecendo o panorama
humano.
Lembrou os malefícios produzidos
pelo excessivo apego material, onde
poucos possuem muito e muitos vivem
com tão pouco. Mas inda damos vazão
ao sórdido desejo de ter sempre mais e
mais bens materiais, não dando qualquer atenção aos que ficam sem nada.
Portanto, não fica difícil a observação de que, ante a moldura social do
momento, Jesus ainda continue a
“chorar por todos os que conhecem o
Evangelho, mas não o praticam...”
Reflitamos, maduramente, e nos esforcemos ao máximo, visando contribuir,
dentro das possiblidades que temos,
para colocar um sorriso no semblante
de Jesus.
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ruas, os excluídos tropeçam pelas calçadas em busca de restos de comida.
Um mundo insano, diferente, esquisito.
O antigo futuro não existe mais e
nesse presente irreal, absurdo, imprevisto, novas palavras e “coisas” apareceram e se tornaram comuns e, pergunto,
de onde vieram as comorbidades? Eu
nunca tinha ouvido falar isso.
É protocolo pra lá, protocolo pra cá
e, de repente, essa palavra se tornou
popular.
E agora álcool gel e máscara (não para
todos) fazem parte do cotidiano.
Distanciamento social? Jesus Cristo!
E o tal do “Home Office”? Muitos perguntam, mas que diabos é isso?
Ninguém sai de casa e Delivery para
todo lado.
Mundo estranho, insano e inimaginável.
O que temos agora é um mundo fora
de sua realidade.
A esperança continua, claro. Temos
que acreditar, seguir em frente, confiar
que um dia, esse desespero acaba e que
a vida vai voltar ao seu normal ou, pelo
menos, próximo a isso.
Mas, até sairmos desse mundo irreal,
sigamos em frente com muito álcool gel,
distanciamento social e máscara!
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Veículos

Volkswagen e Mercedes-Benz
paralisam fábricas no Brasil
ÂÂ Medida foi causada pelo agravamento da pandemia da covid-19
A coluna Alta Roda

Consumidor
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só serão mantidas atividades essenciais”, informou a
Volkswagen em nota.
Mercedes-Benz
A Mercedes-Benz do
Brasil informou que
também interromperá as
atividades produtivas de
suas fábricas de veículos
comerciais de São Bernar-
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estendeu até agosto de 2024 o consórcio, caso o lance seja inglês) deve saltar de 5%,
- neste caso, para os municí- menor que o saldo devedor atualmente, para 26% dos
pios com população inferior a ou o consorciado tenha sido veículos vendidos no Brasil.
50 mil habitantes, de acordo contemplado por sorteio, A empresa acenou com a poscom o Censo 2010.
ainda precisa pagar as par- sibilidade de produzir aqui,
Os outros prazos são: celas restantes.
em médio prazo, as câmeras
agosto de 2021, para capiSimpósio aponta caminhos frontais para AEB. Esse equitais de estados e municípios na revolução da mobilidade pamento deve se tornar de
integrantes de Região MetroTemas relevantes e atuais série até o fim dessa década.
politana (RM) ou de Região marcaram a 28ª edição do É um dos mais importantes
Integrada de Desenvolvi- Simpósio Internacional de para diminuir acidentes por
mento de capitais; agosto de Engenharia Automotiva erro ou distração do motoris2022, para municípios com (Simea), na semana passa- ta. E poderá reduzir o valor
população superior a 100 mil da. O macrotema deste ano: do seguro.
habitantes ou para cidades “A Revolução da Mobilidade
cuja mancha urbana da sede
municipal esteja situada a
menos de 20Km da fronteira com países limítrofes; e
agosto de 2023, para localia Política Nacional de Resí- dades com população entre
duos Sólidos (PNRS), todos 50 mil e 100 mil habitanos munícipios deveriam ter tes, condicionados a alguns
acabado com seus lixões em requisitos previstos em lei.
2014. Mas isso não aconteceu
Leia mais no site do DT

Cresce o número de lixões a céu
aberto, em SP
m levantamento realizado pelo Tribunal
de Contas do Estado
de São Paulo aponta que
nos últimos anos cresceu o
número de municípios paulistas que lançam resíduos
a céu aberto, os conhecidos
lixões. De acordo com o
Painel de Resíduos Sólidos,
plataforma virtual do TCE-SP
que fez esse mapeamento, de
2018 para 2019 o número
saltou de 21 para 24 municípios.
“Além da falta de condições
técnicas, de orientação, de
capacitação profissional para
a elaboração de um Plano de
Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, a dificuldade financeira que muitas prefeituras
enfrentam - e que se agravou
com a pandemia - também
contribui muito para descumprimento da Lei”, diz Isabela
Giglio, advogada especialista

• Fernando Calmon

O

ÂÂ Pesquisa é da Fundação Getulio Vargas

Meio Ambiente

COLUNA AUTOMOBILÍSTICA

sistema
de autofinan- e na
5.0”. Onas
conceiEstá dimensionada com 4.900
caracteres
é Sociedade
publicada
52 sem

Confiança do comércio cai
18,5 pontos em todo o país
Índice de Confiança do
Comércio, calculado
pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), em todo o país,
caiu 18,5 pontos de fevereiro
para março. Com isso, o indicador chegou a 72,5 pontos,
em uma escala de zero a
200, o menor patamar desde
maio do ano passado (67,4
pontos).
A confiança dos empresários recuou nos seis segmentos do comércio.
O Índice da Situação Atual,
que mede a confiança do
empresariado no presente,
caiu 10,6 pontos e chegou a
75,9 pontos.
Já o Índice de Expectativas,
que apura a confiança no
futuro, teve uma queda ainda
maior, de 25,7 pontos, e foi
para 70,2.
“O recrudescimento recente da pandemia de covid-19,

ALTARODA

Como
se
precaver
automobilística – mercado, avaliações de veículos, segredos, téc
de
golpes
em
segurança, legislação, tecnologia, comportamento e economia.
consórcios

A

Volkswagen suspendeu a partir desta
quarta-feira, 24, as
atividades relacionadas à
produção de todas as unidades nos estados de São
Paulo e Paraná, por causa
do agravamento da pandemia da covid-19. A suspensão se manterá por 12 dias
corridos, até 4 de abril.
As atividades de produção
das fábricas da Volkswagen
ocorrem em São Bernardo
do Campo (SP), Taubaté (SP), São Carlos (SP) e
São José dos Pinhais (PR).
Os empregados da área
administrativa estarão em
trabalho remoto. Segundo
a empresa, a medida foi
tomada em conjunto com
os sindicatos locais.
“Com o agravamento do
número de casos da pandemia e o aumento da taxa
de ocupação dos leitos de
UTI nos estados brasileiros, a empresa adota esta
medida a fim de preservar a
saúde de seus empregados
e familiares. Nas fábricas,
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em Direito Administrativo
da Conam - Consultoria em
Administração Municipal.
No entanto, pela Lei
12.305/2010, que estabelece
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Ministro da Saúde

Novo ministro da Saúde promete
vacinar 1 milhão de pessoas por dia
Â Marcelo Queiroga tomou posse nesta terça-feira, 23, e diz que prioridade do
governo é imunizar brasileiros contra covid-19 rapidamente
crédito da foto: Agência Brasil

N

a primeira entrevista
coletiva após assumir
o cargo de ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga prometeu nesta quarta-feira, 24,
que “em curto prazo” o Brasil
terá 1 milhão de pessoas vacinadas por dia.
“Nós temos condições de
vacinar muitas pessoas. Atualmente, nós vacinamos 300
mil indivíduos todos os dias. O
ministro da Saúde e o governo
assumem o compromisso de,
em curto prazo, aumentar em
pelo menos três vezes essa
velocidade de vacinação para
1 milhão de vacinas todos

Campanha

Vale do Paraíba, 25 de Março de 2021
www.diariodetaubateregiao.com.br
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os dias. É uma meta plausível, temos condições até de
ampliar ainda mais. Não quero
me comprometer porque pre-

cisamos buscar mais vacinas.”
O cardiologista Marcelo
Queiroga foi escolhido no
último dia 15 para substituir

Eduardo Pazuello e empossado ontem, em uma reunião
fechada.
Em menos de um ano, ele
é o quarto a ocupar o cargo
de ministro da Saúde, posição que foi dos médicos Luiz
Henrique Mandetta, até 16
de abril de 2020, e de Nelson
Teich, por 29 dias.
Autonomia
Queiroga também afirmou
que o presidente Jair Bolsonaro o autorizou a nomear todos
os secretários da pasta, que
atualmente tem dezenas de
militares em cargos de chefia.
Leia mais no site do DT.

Senai-SP coordena operação inédita para
mobilizar as indústrias e conseguir cilindros
de oxigênio para serviços de saúde
Â Paulo Skaf lançou na manhã desta quarta-feira, 24, a campanha “Oxigênio da
Indústria Salva Vidas” com o envio de 400 cilindros de oxigênio das unidades SenaiSP que serão disponibilizados ao setor de saúde. O objetivo é mobilizar as indústrias
a emprestarem o insumo

N

esta quarta-feira, 24,
o Senai-SP carregou
um caminhão com
400 cilindros que acondicionam oxigênio. Eles foram
recolhidos em 78 escolas
do Senai, espalhadas por 64
cidades em todo estado de
São Paulo. Do total, 250 serão
destinados à prefeitura da
capital paulista, que solicitou
essa quantidade do insumo à
Fiesp. O restante será disponibilizado para unidades de
saúde de outros municípios.
Com a ação, o Senai-SP coordena uma importante operação para estimular indústrias
a também emprestarem seus
cilindros e salvar vidas.
Enquanto o caminhão era

carregado, o presidente do
Senai-SP e da Fiesp, Paulo
Skaf, anunciou que já havia
obtido outros 400 cilindros
com indústrias parceiras.
“Daqui a três dias já teremos
pessoas respirando com
esses cilindros entregues,
hoje, pelo Senai-SP”, afirmou
Skaf. “Vamos conseguir o
número de cilindros necessários para não faltar oxigênio
para ninguém no estado de
São Paulo.”
O caminhão do Senai-SP
com o carregamento seguiu
para a cidade de Vinhedo,
sede da empresa White
Martins, fornecedora do oxigênio.
Leia mais no site do DT.

Pandemia

Vacina

Elektro entrega
refrigeradores científicos
para o armazenamento de
vacinas em seis cidades
do Vale do Paraíba
Â Equipamentos vão contribuir com as
campanhas de imunização contra Covid-19
em mais de 130 municípios do estado de
São Paulo

S

eis cidades do Vale do
Paraíba, que possuem
IDHM até 0,74, receberam da Elektro, refrigeradores
científicos utilizados no armazenamento das vacinas contra
a Covid-19. Cada município
recebeu um equipamento destinado a pontos de vacinação
de Bananal, Arapeí, São José
do Barreiro, Areias, Silveiras e
Queluz. Ao todo, serão beneficiados 132 municípios de São
Paulo e do Mato Grosso do Sul.
A distribuição dos equipamentos será gradativa e
a previsão é que as demais
cidades contempladas com a
doação recebam as câmaras
de refrigeração até o final
do mês. A iniciativa levou
em consideração as cidades

Pesquisa

com os menores Índices de
Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM) e faz parte
do Programa de Eficiência
Energética (PEE) regulado
pela Agência Nacional de Eficiência Energética (Aneel).
A doação desses equipamentos totaliza um investimento de R$ 2 milhões, que
se somam às outras ações já
realizadas pela empresa voltadas ao combate da pandemia como a compra de testes
em parceria com a Fiocruz e a
doação de respiradores, num
montante que já alcança R$
20 milhões nas distribuidoras
da Neoenergia: Elektro (SP/
MS), Coelba (BA), Celpe (PE)
e Cosern (RN).
Leia mais no site do DT.

ALSHOP: 84% dos
lojistas demitiram e 53%
temem pelo fechamento
definitivo

Acit participa de reunião com Prefeitura e Polícia
Militar para discutir ações na fase emergencial

N

a tarde da última
terça-feira, 23, os
diretores da Associação Comercial e Industrial de
Taubaté, Ricardo Matsuda e
Everton Tuan, e o gerente,
Paulo César Severo participaram de uma reunião
realizada no Batalhão da
Polícia Militar juntamente
com o Secretário de Serviços
Urbanos, Alexandre Magno, e
representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana, da
Vigilância Sanitária, Postura
e Guarda Municipal de Taubaté para tratar temas sobre
a pandemia.
Um dos principais assuntos discutidos foi a respeito
da fiscalização no comércio
durante a fase emergencial.
Deve ocorrer, ainda essa
semana, uma intensifica-

ção na fiscalização e ações
educativas sobre a importância de se manter o cumprimento das orientações.
A Acit ressalta a importância dos segmentos não

CMYK

www.jacont.com.br

essenciais continuarem
colaborando e respeitando as regras dessa fase
vigente evitando, assim, a
notificação ou até mesmo a
multa. A orientação é para

que continuem trabalhando de portas fechadas, sem
atender os clientes dentro
ou mesmo na porta das
empresas, evitando a fila
e acumulo de pessoas nas
calçadas. As lojas devem
oferecer apenas o sistema
Delivery e Drive Thru.
A Prefeitura irá providenciar uma área no centro
da cidade, destinada para
a parada de carros no sistema Drive Thru, visando
facilitar as entregas de
mercadorias e pagamentos.
O poder público solicita,
ainda, a colaboração da
população para as denúncias de festas e aglomerações, que podem ser feitas
pelo telefone 253.
Leia mais no site do DT

Réplica gigante no shopping

D

iante de todo o cenário vivido pelo mundo
há um ano, a ALSHOP
(Associação Brasileira de
Lojistas de Shopping) realizou
uma pesquisa com empresas
associadas que representam
mais de 9 mil pontos de venda
em todo país sobre o enfrentamento da crise econômica
e quais são as expectativas
para o setor em 2021 neste
momento da pandemia.
Segundo a pesquisa, 84%
dos lojistas de shopping já
demitiram desde o início da

crise deflagrada pela pandemia do novo coronavírus. Mais
da metade dos associados,
53% temem pela continuidade da crise que pode levar a
um fechamento definitivo e
novas demissões, enquanto
pouco mais de ⅓ dos associados, 35% ainda seguem
confiantes na recuperação das
vendas no pós pandemia.
“A pesquisa aponta que
os reflexos da nova onda de
fechamento já reflete diretamente na economia.
Leia mais no site do DT
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Dia da Constituição

Â O Dia da Constituição é comemorado em 25 de março, data da primeira Carta Constitucional do Brasil, outorgada em 1824
pelo imperador Dom Pedro I (1798-1834). Desde então, o país teve mais seis Constituições. A atual — a “Constituição Cidadã” —
é símbolo da redemocratização, após um longo regime militar, e completa três décadas este ano.
crédito da foto: Agência Senado

A

Constituição federal é
a lei máxima e fundamental de uma sociedade política organizada. O
texto inserido no ordenamento jurídico estabelece em seu
conteúdo um conjunto de
normas e leis que norteiam
os direitos e deveres dos cidadãos, bem como das responsabilidades sociais do Estado,
individuais ou coletivos, a fim
de organizar o país. A Constituição brasileira é um documento escrito e sistematizado pela Assembleia Nacional
Constituinte (1987-1988) e
só pode ser alterado por meio
de Emendas Constitucionais.
constituições do Brasil
A Constituição de 1824 foi
a primeira após a independência do Brasil. Dom Pedro
I, apoiado por altos funcionários públicos e comerciantes portugueses, dissolveu
a Assembleia Constituinte
e derrubou um anteprojeto
conhecido como a “constituição da mandioca”, que era
defendida pelo Partido Brasileiro, formado por latifundiários donos de escravos.
A primeira constituição do
Império do Brasil foi imposta
e durou 65 anos. O Estado era
centralizado no monarca, que
detinha o poder moderador,
e ligado à Igreja. O mandato
dos senadores era vitalício e o
voto era censitário — apenas
os ricos tinham esse direito.
Com a proclamação da
República, foi promulgada
a Constituição dos Estados
Unidos do Brasil, em 1891.
Inspirado no modelo norte-americano, o país passou a
ter três Poderes, com Estado
laico e voto universal (com
exceção dos analfabetos,
menores de 21 anos, mendigos, padres e soldados).

O voto secreto e o voto
feminino seriam incluídos
na Constituição de 1934,
que durou apenas até 1935,
sendo abolida no fim do
governo provisório do presidente Getúlio Vargas (18821954), que então instaurou o
Estado Novo. Em 1937, o país
ganhava a sua quarta Constituição, chamada de “polaca”
por incluir vários dispositivos
semelhantes aos de regimes
autoritários como Polônia, Itália e Alemanha. Essa
Constituição da Era Vargas foi
outorgada (imposta), com os
partidos políticos abolidos e
a imprensa censurada.

Com a queda de Vargas
(1945), uma nova carta constitucional foi promulgada
em 1946. Nela foi garantida
a autonomia de estados e
municípios, direito de greve e
associação sindical, liberdade
de imprensa e mandato presidencial de cinco anos.
crise
Em 1961, em meio à crise
política provocada pela
renúncia de Jânio Quadros
(1917-1992), uma emenda
implantou o parlamentarismo no Brasil, adiando a posse
do então vice, João Goulart
(1919-1976), na Presidência
da República. Logo depois,

em 1963, o país votou em
plebiscito pela volta do presidencialismo, o que garantiu
a Jango plenos poderes como
presidente.
O golpe de 1964, porém,
abriu caminho para o regime
militar, e em 1967 foi promulgada uma nova Constituição.
O texto autoritário foi emendado diversas vezes por Atos
Institucionais e Atos complementares dos governos
militares, período que durou
21 anos.
Em 1984, imensas manifestações populares por eleições
diretas para a Presidência da
República antecederam o fim

do regime militar. Em 1985,
ainda por meio de um Colégio Eleitoral, Tancredo Neves
(1910-1985), do PMDB, partido de oposição, foi eleito
presidente da República,
tendo como vice José Sarney,
então no PFL, a recém-criada
dissidência do partido do
governo, PDS. Nascia a Nova
República.
constituição cidadã
Em 1988, o país vivia o fim
do longo processo de abertura, com a promulgação da
nova Constituição. A redemocratização permitiu a elaboração da atual Carta constitucional, apelidada pelo então

presidente da Câmara dos
Deputados, Ulysses Guimarães (1916-1992), de Constituição Cidadã, exatamente
por garantir os direitos dos
cidadãos, assegurar a liberdade de pensamento e coibir os
abusos de autoridade.
Sarney convocou a Assembleia Nacional Constituinte.
Deputados e senadores foram
eleitos em 1986 com o objetivo de elaborar a nova Carta
Constitucional. A Assembleia
trabalhou durante 20 meses
— com a participação de 559
parlamentares (72 senadores
e 487 deputados federais),
além de intensa participação
da sociedade — até a promulgação da Constituição.
Debates
Os debates começaram
antes, com a criação da Comissão Provisória de Estudos
Constitucionais, presidida
pelo senador Afonso Arinos
(1905-1990), que reuniu
sugestões de cidadãos de
todo o país, entidades representativas e parlamentares
constituintes.
A educação como dever do
Estado, a defesa do consumidor, o combate ao racismo, o
voto de analfabetos e pessoas
acima de 16 anos, e a garantia da posse de terras para os
índios estão entre os avanços
da atual Constituição.
A Constituição tem 251 artigos e o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias
(ADCT), com seis emendas
resultantes da revisão de
1994, além de 99 emendas
aprovadas entre 1992 e 2017.
Publicada pelo Senado, pode
ser gratuitamente baixada
pela internet, inclusive por
meio de aplicativos no celular.

Estado laico, voto e federalismo: saiba mais da
Constituição de 1891
Â Primeira Constituição da República completou 130 anos

CMYK

A

ideia era romper com
o passado. E transformar tudo em novidade. Aquele país de 14,9
milhões de habitantes (veja
a estimativa do IBGE sobre a
população do país ao longo
dos anos), rural, de economia cafeeira, tinha deixado,
no papel, de ser escravagista
em 1888. No ano seguinte, o
imperador Pedro II foi deposto e proclamada a República.
A nova forma de poder necessitava de uma organização
com novos olhares, novas
leis, uma constituição.
Com a instalação de uma
Assembleia Nacional (em 15
de novembro de 1890, um
ano após a Proclamação da
República), os constituintes
(205 deputados e 63 senadores) passaram a trabalhar
e promulgaram em 24 de
fevereiro de 1891 a primeira
Carta Magna da era republicana, conhecida como a
primeira Constituição da
República e a segunda desde
a independência de Portugal
. “Nós, os Representantes do
Povo Brazileiro, reunidos em
Congresso Constituinte, para
organizar um regime livre e
democrático, estabelecemos,
decretamos e promulgamos
(...)” (leia aqui a Constituição).
Segundo especialistas
ouvidos pela Agência Brasil,
o texto de 37 páginas, de
viés liberal, trouxe contribuições para o país, como
a instituição de um Estado

laico com o afastamento do
poder público em relação à
Igreja e a vigência de direitos
legais, como a ampliação do
número de pessoas aptas a
votar e a validade do habeas
corpus. Por outro lado, não
abrangeu conquistas sociais
coletivas e deixou de abordar
a situação de grupos, como
os ex-escravizados negros.
Federalismo
Segundo o historiador Frederico Tomé, a maior novidade daquela nova constituição
- que foi produzida em menos

de 100 dias - foi a adoção do
federalismo, o que garantia maior autonomia aos
estados, em contraposição
à centralização anterior do
Império. “O Brasil vivia uma
disparidade muito grande
entre o progresso e a tradição e disparidades regionais.
A constituição inspirada na
carta dos Estados Unidos
não foi adaptada completamente à realidade brasileira. Os estados, por exemplo,
ficavam com os impostos das
exportações, enquanto que a

União, com as importações”,
afirma. A inspiração no conjunto de lei que rege a sociedade norte-americana era
tamanha que a constituição
trazia o nome de “Estados
Unidos do Brazil”.
Este modelo tributário acabava gerando mais benefícios
para São Paulo, por exemplo,
que tinha maior potencial de
venda do café para outros
países. Os estados passaram
a ter ainda a possibilidade da
organização das municipalidades, o que são hoje as pre-

feituras. Antes, a atribuição
era da União. Ele explica que
a figura dos governadores
passa a ser potencializada e
intermediava as relações das
cidades com o poder central.
O advogado (e constituinte de 1988) Aldo Arantes
também vê como um mérito
que a nova constituição
definisse independência
de poderes e a separação
entre igreja e Estado (pelo
texto, o catolicismo perdeu o
status de religião oficial). Um
dado relevante foi a decla-

ração expressa sobre uma
nova forma de condução do
Estado.
“[A constituição] Assegura
a inviolabilidade dos direitos
e não admite privilégios, e
também valida o casamento
civil. A carta ainda defende
a liberdade de imprensa.
Foi abolida a pena de morte
e passa a existir a garantia
do habeas corpus, como
direito legal. Acabou o voto
censitário. Essa constituição
liberal incorporou princípios
dos direitos civis. Os direitos sociais foram abordados
apenas no século 20”. Não
podiam votar analfabetos e
mendigos, por exemplo.
Saiba mais sobre os direitos inaugurados pela Constituição de 1891:
Com o fim do Poder Moderador, que era conferido ao
imperador e considerado
até então “a chave de toda
a organização política do
Brasil” (para saber quais
as prerrogativas do Poder
Moderador, leia o artigo 101
da Constituição de 1824),
a República passou a ter
repartição de poderes. Para
o advogado constitucionalista Nabor Bulhões, a carta
promulgada em 1891 lançou
bases para uma estrutura
democrática que garante
que um poder não se torne
maior do que o outro. “A
Constituição acaba levando
uma prática governamental
mais democrática”.
Leia mais no site do DT.
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Prefeitura de Ubatuba envia
projeto de lei à Câmara para
instituir rodízio de veículos

Â Objetivo é restringir a circulação devido a feriados antecipados em várias cidades

A

Prefeitura de Ubatuba enviou à Câmara
Municipal em caráter
urgente um projeto de lei
que institui um rodízio de
veículos no período de 26 de
março a 04 de abril de 2021.
O projeto prevê que a circulação de veículos em dias
ímpares ficará permitida
apenas para aqueles com
placas de final ímpar (1, 3,
5, 7 e 9). Já nos dias pares
ficará permitida apenas a
circulação de veículos com
placas de final par (0, 2, 4,
6, 8).
O descumprimento da lei
acarretará na aplicação de
multa no valor de quinhentos reais (R$ 500,00) sem
prejuízo das demais san-

ções previstas no art. 187
do Código de Trânsito Brasileiro CTB. A fiscalização
do cumprimento do rodízio
e aplicação da penalidade
cabível caberá à Guarda Civil
Municipal.
O projeto também prevê
algumas exceções:

I. os veículos com placa do
Município de Ubatuba-SP;
II. os veículos com placas
dos Municípios de Caraguatatuba-SP, São Sebastião–SP
e Ilhabella- SP;
III. os veículos de abastecimento e entregas;
IV. os veículos de transpor-

tes coletivo;
V. motocicletas e similares;
VI. táxis;
VII. de transporte escolar;
VIII. guinchos;
IX. outros, empregados
em serviços essenciais e de
emergência, assim considerados, para os fins deste
Decreto:
a) ambulâncias
b) policiamento, corpo de
bombeiros, defesa civil e veículos militares devidamente
identificados como tais;
c) serviço funerário, água,
luz, telefone, gás, fiscalização de trânsito e transporte,
coleta de lixo, tapa-buracos e
correio, devidamente identificados como tais;
Leia mais no site do DT.

Comitê da Covid-19 de Ubatuba
recomenda ações para conter
circulação do vírus

Â Barreiras sanitárias e suspensão de aulas presenciais em rede privada estão entre
as medidas propostas

E

m reunião realizada
na tarde de terça-feira,
23, o Comitê de Gerenciamento de Crise frente à
Covid-19 da Prefeitura de
Ubatuba analisou os dados
de internações e mortes pela
doença na região.
O município chegou nesse
dia a 80 óbitos confirmados,
dos quais 32 mortes ocorreram somente em 2021, uma
média de uma morte a cada
dois dias e meio. O município ainda tem outros 9 óbitos
em investigação, aguardando
chegada de laudo e exame.
A cada dia, o número de
casos confirmados se acelera. Os internados sobem, a
doença afeta cada vez mais
crianças e jovens e o tempo
de internação se prolonga,
chegando às vezes a mais

Vale do Paraíba, 25 de Março de 2021
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de dois meses. “Chegamos
nesta semana a um pico de
oito crianças internadas,
desde recém-nascidos até 9
anos de idade. O movimento
no Centro de Atendimento

para Enfrentamento à Covid19 Cícero Gomes (CAE) e na
Santa Casa aumentou”, destacou a secretária de Saúde,
Sheila Barbosa.
“Hoje, em nossa região de

Saúde (DRS XVII), o consolidado é de 92,2% de ocupação em enfermarias e 103%
em UTI. Ou seja, leitos para
outros tipos de atendimentos estão sendo utilizados
por pacientes com Covid-19”,
explicou.
A Santa Casa alertou
também que os riscos de
agravamento da doença
podem levar a um colapso
devido à falta de recursos
humanos e de medicações e
insumos para intubação no
mercado já que os mesmos
estão sendo demandados em
todas as cidades do país. A
direção do hospital informou
que a ala Covid-19 é reorganizada constantemente em
função do número de internados.
Leia mais no site do DT.

Secretaria de
Infraestrutura e
voluntários promovem
plantio às margens do
Rio Tavares
Â Ação tem apoio da comunidade
e acontece em comemoração ao Dia
Mundial da Água

E

m comemoração ao
Dia Mundial da Água,
na manhã de segunda-feira, 22, a secretaria de
Infraestrutura de Ubatuba,
juntamente com voluntários,
iniciou um plantio de árvores
no trecho da Vila Sumaré.
Além de mudas exóticas
em uma área que forma uma
espécie de praça, espécies
nativas estão sendo plantadas às margens do rio Tavares, colaborando com a mata
ciliar do local considerado
uma área de preservação
ambiental (APP).
Inicialmente, o plantio é de
60 mudas produzidas pela
própria Prefeitura. Porém,
cerca de 200 exemplares
foram solicitados por meio
de ofício para a secretaria de
Meio Ambiente. Enquanto
isso, está sendo preparado o
terreno e feita a execução dos
berços que devem receber as
mudas. Cerca de mil litros de

lixo doméstico foram retirados manualmente das margens do rio durante limpeza
manual preparatória.
Além do pedido dos moradores, que querem evitar o
acúmulo de lixo no local, a
ação vai colaborar com a preservação do meio ambiente.
De acordo com Leila Famadas, paisagista voluntária,
“o espaço é muito bonito e a
ideia é mudar a característica
à beira do rio. Além disso, o
solo aqui é muito fértil”, disse.
Leila ainda solicitou que a
comunidade colabore e não
jogue lixo no local. “Qualquer
tipo de descarte, mesmo que
seja lixo verde, deve ser ensacado e colocado junto com o
lixo para que a Sanepav faça
a coleta”, reforçou.
Confira algumas espécies
plantadas:
*Exóticas (área da praça)
- manga, abacate, gerivá
Leia mais no site do DT.

Ubatuba participa
de campanha de
combate à fome

Â Doações podem ser entregues no
Ginásio de Esportes Tubão

Setur articula iniciativa integrada
em praias do município
Â Ações ambientais e de fiscalização fazem parte do calendário

CMYK

A

manhã desta terça-feira, 23, foi marcada
pela primeira etapa
de uma iniciativa integrada
entre secretarias da Prefeitura de Ubatuba visando
ações ambientais e de fiscalização em algumas praias
do município.
Articulada pela secretaria
de Turismo (Setur), a movimentação conta com o apoio
e participação das secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura, Emdurb e Guarda
Civil Municipal de Ubatuba
(GCM), além da participação
da Sanepav, voluntários e
membros de associações de
moradores das localidades
contempladas nessas ações

iniciais, que vão até o dia 26,
com possibilidade de extensão em outros períodos e
locais.
De acordo com o secretário de Turismo, Alessan-

dro Luís Morau, a ideia é
aliar ações de preservação
ao Meio Ambiente e a limpeza das praias a ações de
fiscalização e zeladoria em
geral. “Decidimos começar

em praias que são atendidas
pela prestação de serviço
de Zona Azul pela Companhia Municipal de Turismo
(Comtur) como uma apresentação de ações do Poder
Público junto a essas praias”,
explicou Morau.
A primeira praia contemplada foi a praia do Félix.
Para a realização, foi orientado que todos os participantes pudessem seguir os
protocolos sanitários em
relação à COVID- 19, sem
aglomerações de início ou
término e garantindo a utilização de máscaras e EPIs
(equipamentos de proteção
individual).
Leia mais no site do DT.

O

Fundo Social de Solidariedade (FSS) da
Prefeitura de Ubatuba
é uma das instituições participantes de uma campanha
de combate à fome organizada por um dos grupos de
comunicação da região.
A iniciativa ‘Band contra
a Fome - Abrace esta ideia’
visa mobilizar empresas e
pessoas para ajudar as famílias que vivem em extrema
pobreza em todos os estados
brasileiros. No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, nove
instituições devem receber
os alimentos para efetuar
a distribuição a quem mais
necessita - o FSS é uma
delas.
Responsável pelo FSS,
Thaila Brito, destacou a
importância da promoção de

uma campanha de arrecadação de alimentos em período de pandemia. “Muitas
famílias estão necessitando
desse tipo de ajuda. Toda a
arrecadação que será feita
por meio dessa parceria será
destinada às famílias que já
estão cadastradas nos equipamentos da secretaria de
Assistência Social do município”, explicou.
As doações podem ser
entregues no Ginásio de
Esportes Tubão, que fica na
avenida Thomaz Galhardo,
de segunda a sexta-feira, das
8h às 12h e das 13h às 17h.
A prioridade é a arrecadação de itens que compõem a
cesta básica.
Ainda não há um prazo
definido para a finalização
da campanha.
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Gerdau abre edital de incentivo
à cultura mineira e convoca
artistas a criar arte usando o aço

FUNDACC recebe 195 projetos
para credenciamento de Artistas
Orientadores para Oficinas
Culturais 2021

ÂÂ A iniciativa faz parte das ações de celebração dos 120 anos da Gerdau e
homenageia os 300 anos de Minas Gerais

A

Prosas. Os interessados têm
até às 18h (horário de Brasília) do dia 16 de abril para se
cadastrarem pelo endereço
eletrônico: http://editalarteemacogerdau.prosas.com.br/.
A divulgação do resultado dos
projetos selecionados será no
dia 28 de maio de 2021.
Os artistas participantes

contarão ainda com uma
consultoria gratuita da Através - Gestão Cultural, empresa
especializada no mercado cultural, para apoio nos trâmites de elaboração, inscrição
e aprovação dos projetos no
mecanismo da LEIC-MG.
Obras de arte em espaços
públicos
A valorização e o reconhecimento da diversidade das
artes visuais em Minas Gerais,
com olhar voltado para a
comunidade, são pontos
relevantes do Edital. As nove
propostas serão selecionadas
por meio de votação popular
e serão instaladas em espaços públicos de amplo acesso
e visibilidade, como museus,
centros culturais, praças ou
parques dos municípios onde
estão localizadas as principais operações da Gerdau em
Minas: Barão de Cocais, Congonhas, Conselheiro Lafaiete,

Divinópolis, Itabirito, Ouro
Branco, Ouro Preto e Três
Marias, além de Belo Horizonte, que terá a obra instalada
no MM Gerdau - Museu das
Minas e do Metal, passando a
fazer parte do acervo público
deste equipamento cultural.
“Minas Gerais tem grande
protagonismo na história de
120 anos da Gerdau. Por isso,
este edital chega como uma
forma de reconhecer e incentivar manifestações artísticas que reforcem a riqueza
cultural construída em 300
anos de história do estado. A
ideia de presentear as cidades com essas esculturas tem
o intuito de ampliar o contato
da população com a história
de Minas Gerais por meio
da arte”, explica o diretor de
Mineração e Matérias-Primas
da Gerdau, Wendel Gomes.
Leia mais no site do DT

ntre jornais impressos, portais de notícias e emissoras
de rádio e televisão, são
muitos e bastante seguros
os meios para qualquer
cidadão se atualizar e

chegar a informações precisas do que acontece no
mundo.
Só que assusta, num
momento tão delicado
como o de agora e que
atinge toda a humanida-

de, a quantidade de boatos
disseminados nas redes
sociais, especialmente
no Facebook e grupos de
WhatsApp.
E que muitos, ingenuamente, acabam tomando

como base de consultas e
transformando em verdades. Um crime a céu aberto.
O que leva determinadas pessoas a espalhar
métodos de cura que não
existem, áudios atribuídos

Negócios e oportunidades
A Disney já elaborou um
processo para iniciar a venda
de equipamentos e instalações do Fox Sports no Rio de
Janeiro.
O canal será inteiramente
desmontado. São Paulo, sede
da ESPN, já é a sua nova base
de operações.
Não tem como
Até pelo tamanho do investimento no Brasil, em elenco
e nas produtoras independentes, a Netflix está acumulando sério prejuízo com as
paralisações provocadas pela
pandemia.
Projetos do Rio e de São
Paulo, que envolvem externas
e deveriam ser disparados,
estão se amontoando.
Negociado
SBT renovou por mais
uma temporada a utilização
do formato “My Wife Rulles”,
aqui conhecido como “Minha
Mulher que Manda”, um dos
mais importantes do programa da Eliana.
As gravações devem começar imediatamente.
Olho no vizinho

O próximo final de semana
será um tanto quanto diferente para Galvão Bueno e
companhia, que, depois de
décadas, agora terão que
acompanhar a Fórmula 1
nos canais da Bandeirantes,
com treino classificatório e
corrida.
Expectativa, também, de
como será a cobertura jornalística da categoria na Globo,
em seus programas e telejornais.
Homenagem
A rádio Pop Rio, FM 98.7,
neste sábado, das 16h às 18h,
terá Berta Loran em um programa especial.
A atriz, longe da TV desde “A
Dona do Pedaço”, completou
95 anos na última terça-feira.
Entrou mais areia
Assim como aconteceu com
Fábio Rabin, houve interesse
na contratação de Moacyr
Franco, no seu caso, para
voltar ao elenco da “Praça”.
Mas não deu. A exemplo
do caso do Rabin, pegou no
dinheiro. O SBT não quis
pagar o que ele pediu.
No prego
O novo programa de humor

Gerdau, maior empresa brasileira produtora
de aço, acaba de lançar
uma iniciativa que reforça
seus laços com o estado de
Minas Gerais e os municípios
mineiros em que está presente. Em comemoração aos seus
120 anos, a empresa abre hoje
o Edital Arte em Aço Gerdau,
um projeto inédito que visa
enaltecer a história de 300
anos do estado e legados
importantes, como as suas
riquezas minerais, a cultura e
a pluralidade de ser mineiro.
Por meio do Edital serão
selecionadas e patrocinadas
nove propostas culturais, na
área de artes visuais, com
valor de até R$ 265 mil, em
recursos próprios e incentivados por meio da na Lei Estadual de Incentivo à Cultura de
Minas Gerais (LEIC-MG).
A inscrição é gratuita e já
está aberta pela plataforma

E

TV Tudo
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Bate – Rebate

rosos de Minas Gerais.
• Foi adiada para 2 de abril
a estreia online do espetáculo
“Não se Mate”, com Léo Miggiorin e direção de Giovani Tozi...
• ... Com transmissão online
e de graça, ficará em exibição
até 11 de abril...
• ... A expectativa é apresentar o espetáculo presencialmente depois.

• A propósito e da mesma
forma, hoje e amanhã, às 20
horas, e domingo, 18h e 21h30,
Danielle Winits e Christine Fernandes apresentam “Parabéns
Senhor Presidente”.
• Gabi Martins promete
para hoje o lançamento de
“Cancela”, mas deixa esclarecido que a música não tem nada
com a prática do cancelamento.

A

Fundação Educacional
e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC)
recebeu 195 projetos para o
credenciamento de Artistas
Orientadores para as Oficinas Culturais 2021 nas áreas
de arte circense, artes plásticas, artesanato, cursos livres,
dança, ecologia, folclore, literatura, música, teatro, cine-foto-vídeo e novas mídias.
O número de projetos inscritos superou a marca do
ano passado, que foi de 150, e
também todas as expectativas,
consolidando seu sucesso.
Segundo a presidente da
FUNDACC, Silmara Mattiazzo,

“ficamos muito satisfeitos com
o número de projetos inscritos, esse aumento no número
de credenciados mostra o
quão sério e importante é o
trabalho realizado nas Oficinas
Culturais”.
As áreas com o maior
número de inscrições foram
de Música (43), Dança (31),
Cursos Livres (23), Artesanato (21), Artes Plásticas (19) e
Teatro (18).
O prazo para recurso está
aberto até dia 29 de março,
e a classificação final da nota
será divulgada após o período
recursal.
Leia mais no site do DT

Quem vai curar o mundo da
pandemia da mentira?

da Globo não tem qualquer
previsão de estreia.
Há um projeto, entregue
pela equipe, mas nada se fala
ainda sobre início de produção. Não será nenhuma surpresa se ficar para 2022. Ou
se cair no esquecimento.
Vamo que vamo
A direção da Rede TV! não
quer saber: mesmo com
pandemia e feriados prolongados, o lançamento da nova
programação está confirmado para o próximo dia 30,
terça que vem.
Até aí, até que tudo bem.
Evento online. O que bota
medo é o desejo de anunciar
as estreias já para a semana
seguinte. Não vai ter como.
Há planos
Entre profissionais do mercado, já circula a informação
sobre o desejo da WarnerMedia em produzir novelas,
não necessariamente com
número elevado de capítulos.
Sendo verdade, tem toda
chance de colocar “fogo” no
mercado, quando o mundo
voltar ao normal.
Babenco
No domingo, às 23h, a

GloboNews vai exibir o documentário “Babenco – Alguém
tem de ouvir o coração e
dizer: parou”, dirigido por
Bárbara Paz.
Premiado em diversos festivais, o filme traça um paralelo entre a arte e a doença do
cineasta, com seus medos e
ansiedades, memórias, reflexões e fabulações.
Não tá fácil
Assim como outras tantas
empresas, obrigadas a redobrar cuidados, a direção da
CNN Brasil também passou
a tomar providências para
evitar a contaminação do seu
pessoal.
Além de vários apresentadores em casa, o número de
pessoas na redação foi diminuído.
Estreia do Cabrini
Nesta quinta-feira, às
22h45, acontece a estreia de
Roberto Cabrini à frente do
“Repórter Record Investigação”.
Reportagem: o dramático
relato de uma jovem, que
conta ter sido abusada sexualmente pelo próprio pai, um
dos empresários mais pode-

•
A Globo admite que
“Salve-se Quem Puder” sofreu
alguns cortes nos capítulos exibidos na segunda e terça...
• ... Mas nada que possa
prejudicar o seu entendimento.
• As quatro melhores equipes da Superliga Feminina de
Vôlei – Osasco, Praia Clube,
Minas e Sesi-Bauru – começam
a disputa das fases decisivas

a médicos com receitas
milagrosas e datas de vacinação que não procedem,
entre outras perversidades?
Ou qual outro objetivo
existe a não ser tumultuar

ainda mais uma situação
que já é bem complicada?
Entre os tantos problemas que vivemos, esse
é mais um e tão grave
quanto: o de separar o joio
do trigo.
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nesta sexta...
•
... Transmissão do
SporTV2...
• ... Por medida de segurança, todos os jogos serão realizados em uma bolha no CDV, em
Saquarema, Rio, sem presença
de público.
• São Bento e Palmeiras,
ontem, foi a última transmissão
da Globo, dos seus estúdios de

MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS
ATENDIDOS NO MUNDO
SALA DE ESPERA INDIVIDUAL
TOTAL CONFIDENCIALIDADE

AGENDE SUA CONSULTA

OU ACESSE
www.bostonmedicalgroup.com.br

NÓS PODEMOS TE AJUDAR!
Responsável técnico: Dr. ORESTES MAZZARIOL JUNIOR - CRM: 30020

C´est fini

São Paulo, até a Páscoa.
A coluna havia chamado
atenção para a possibilidade de a Band aumentar
o prazo de inscrição para
a próxima temporada do
“MaterChef”, versão amadores, por causa da pandemia.
Não deu outra!
As inscrições foram
estendidas até o final de

abril. Resta saber se, por
trás disso, também não se
encontra a “novela” da substituta de Paola Carosella.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

1º BIMESTRE DE 2021

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -

1º BIMESTRE DE 2021

Valores expressos em R$

RECEITAS REALIZADAS

Previsão
Atualizada (a)

Previsão Inicial

RECEITAS

No Bimestre (b)

%(b/a)

Saldo a Realizar
(a - c)

%(c/a)

Até o Bimestre (c)

RECEITAS CORRENTES ( I )

27.425.000,00

4.447.532,92

16,22

4.447.532,92

16,22

22.977.467,08

Receita Patrimonial

Receitas Tributárias

2.120.300,00

2.120.300,00

167.115,93

7,88

167.115,93

7,88

1.953.184,07

Receita de Serviços

1.933.600,00

1.933.600,00

150.577,60

7,79

150.577,60

7,79

1.783.022,40

Transferências Correntes

442.500,00

442.500,00

26.999,22

6,10

26.999,22

946.300,00

946.300,00

79.248,72

8,37

79.248,72

8,37

867.051,28

215.200,00

215.200,00

8.750,00

4,07

8.750,00

4,07

206.450,00

Transferências do FUNDEB

329.600,00

329.600,00

35.579,66

10,79

35.579,66

10,79

294.020,34

Emendas Parlamentares

186.700,00

186.700,00

16.538,33

8,86

16.538,33

8,86

170.161,67

Subtotal

20.444,70

14,60

93.800,00

93.800,00

26.844,67

28,62

26.844,67

28,62

66.955,33

28.732.500,00

140.000,00

28.732.500,00

4.962.591,63

17,27

4.962.591,63

17,27

23.769.908,37

-3.759.800,00

-3.759.800,00

-731.789,57

19,46

-731.789,57

19,46

-3.028.010,43

98.200,00

98.200,00

2.325,56

2,37

2.325,56

2,37

95.874,44

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

Receita Patrimonial
Transferências Correntes
( - ) Deduções da Receita
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital (II)
Alienação de Bens

Despesas Correntes (IV)
Pessoal/Encargos Sociais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.475.000,00

27.475.000,00

4.447.532,92

16,19

4.447.532,92

16,19

23.027.467,08

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Atualizada (d)

No Bimestre

Até o Bimestre (e)

No Bimestre

Pagos até o
Bimestre

Até o Bimestre

Saldo a
Empenhar (d - e)

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

2.633.045,81

1.815.673,41

2.181.546,26

2.486.691,10

3.159.715,16

2.661.378,81

2.693.394,39

2.683.979,76

2.189.299,47

3.394.503,15

2.833.866,73

2.345.455,76

31.078.549,81

159.821,62

91.867,49

159.868,09

341.483,88

582.027,72

452.481,34

522.178,16

231.005,06

104.852,21

135.928,53

103.201,47

63.914,46

2.948.630,03

10.689,54

11.001,79

9.455,34

10.182,74

9.747,15

10.856,29

10.135,03

10.630,70

13.510,96

9.887,99

10.459,48

9.985,22

126.542,23

3.213,00

3.318,20

1.283,13

5.568,73

4.111,77

2.187,77

8.493,33

8.586,03

2.133,62

5.109,88

4.510,95

22.333,72

70.850,13

-

Outras Receitas Correntes

-

1.707.832,02

-

1.990.792,43

2.104.373,51

-

-

2.563.113,75

2.193.509,45

233,62

1.653,91

20.147,27

25.082,24

714,77

2.343,96

1.339,20

468,56

406,24

65,11

118,87

2.206,69

54.780,44

302.749,94

235.643,10

239.926,87

241.703,29

230.373,78

263.966,97

265.234,29

293.126,78

316.949,63

393.403,34

378.715,21

353.074,36

3.514.867,56

( - ) DEDUÇÕES ( II )

-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )

-

-

-

-

-

293.126,78

316.949,63

393.403,34

378.715,21

353.074,36

3.514.867,56

2.330.295,87

1.580.030,31

1.941.619,39

2.244.987,81

2.929.341,38

2.397.411,84

2.428.160,10

2.390.852,98

1.872.349,84

3.001.099,81

2.455.151,52

1.992.381,40

27.563.682,25

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

RG
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RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

1º BIMESTRE DE 2021

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

0,00

0,00

0,00

1.000,00

10.801.600,00

12.200.739,01

3.537.853,89

3.537.853,89

866.541,95

866.541,95

716.324,72

8.662.885,12

Receitas Correntes

27.425.000,00

27.425.000,00

4.447.532,92

4.447.532,92

868.900,00

868.900,00

92.797,08

92.797,08

89.538,45

89.538,45

89.538,45

776.102,92

Receitas de Capital

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

27.475.000,00

27.475.000,00

4.447.532,92

4.447.532,92

4.296.867,36

Amortização da Dívida

429.000,00

429.000,00

83.830,08

83.830,08

81.119,45

81.119,45

81.119,45

345.169,92

Outras Amortizações

429.000,00

429.000,00

83.830,08

83.830,08

81.119,45

81.119,45

81.119,45

345.169,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.825.133,67

22.172.021,32

2.825.133,67

22.172.021,32

Outras Despesas de Capital

471.500,00

449.500,00

27.475.000,00

27.916.639,01

5.744.617,69

5.744.617,69

3.070.047,12

3.070.047,12

-471.500,00

441.639,01

-1.297.084,77

-1.297.084,77

1.377.485,80

1.377.485,80

27.475.000,00

27.916.639,01

5.744.617,69

5.744.617,69

3.070.047,12

4.447.532,92

Reserva de Contingência (VI)

SUPERÁVIT/DÉFICIT (VIII) = (III-VII)

449.500,00

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Previsão Atualizada

RECEITAS FISCAIS

Inicial

Subtotal:

0,00

0,00

0,00

0,00

44.900,00

13.221,46

13.221,46

1.808,02
0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

0,00

0,00

0,00

Receitas de Alienação de Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.900,00

44.900,00

13.221,46

13.221,46

1.808,02

27.430.100,00

27.430.100,00

4.434.311,46

4.434.311,46

4.295.059,34

Subtotal
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS

Dotação Anual
Inicial

Despesas Correntes

Amortização de Dívida

Valores expressos em R$

Realizadas até o Bimestre

Liquidado

Empenhado

Saldo a
empenhar

Liquidado

1

0

LEGISLATIVO

1.100.000,00

1.100.000,00

246.796,89

168.075,00

246.796,89

168.075,00

853.203,11

1

31

Ação Legislativa

1.100.000,00

1.100.000,00

246.796,89

168.075,00

246.796,89

168.075,00

853.203,11

0

ADMINISTRAÇÃO

61

Ação Judiciária

4

121

Planejamento e Orçamento

4

123

Administração Financeira

5

0

5

153

5.308.500,00

5.308.500,00

1.140.846,57

718.483,51

1.140.846,57

718.483,51

4.167.653,43

176.000,00

176.000,00

22.031,99

22.031,99

22.031,99

22.031,99

153.968,01

4.285.000,00

4.285.000,00

906.738,56

545.047,89

906.738,56

545.047,89

3.378.261,44

847.500,00

847.500,00

212.076,02

151.403,63

212.076,02

151.403,63

635.423,98

DEFESA NACIONAL

24.000,00

24.000,00

4.154,15

4.154,15

4.154,15

4.154,15

19.845,85

Defesa Terrestre

24.000,00

24.000,00

4.154,15

4.154,15

4.154,15

4.154,15

19.845,85

26.598.239,01

2.980.508,67

2.980.508,67

1.000,00

0,00

0,00

0,00

26.133.600,00

26.597.239,01

2.980.508,67

2.980.508,67

3.401.719,10

868.900,00

868.900,00

89.538,45

89.538,45

193.553,01

81.119,45

81.119,45

189.171,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

439.900,00

439.900,00

8.419,00

8.419,00

4.382,00

IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)

471.500,00

449.500,00

26.573.500,00

27.037.139,01

2.988.927,67

2.988.927,67

3.406.101,10

856.600,00

392.960,99

1.445.383,79

1.445.383,79

888.958,24

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA

384.300,00

SALDO

RESULTADO NOMINAL
ESPECIFICAÇÃO

Em 31/12/2019 (a)

RESULTADO NOMINAL

Bimestre Anterior
Bimestre Atual (c)
(b)

I. Dívida Consolidada

4.331.182,71

4.331.182,71

4.247.352,63

II. Deduções:(*)

4.769.411,11

4.769.411,11

6.020.972,73

5.198.408,73

5.198.408,73

6.020.972,73

0,00

0,00

0,00

(-) Restos a Pagar Processados

428.997,62

428.997,62

0,00
-1.773.620,10

Ativo Disponível
Haveres Financeiros

ASSISTÊNCIA SOCIAL

576.700,00

598.700,00

66.262,49

45.006,68

66.262,49

45.006,68

532.437,51

III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)

-438.228,40

-438.228,40

Assistência à Criança e ao Adolescente

100.000,00

122.000,00

17.076,21

16.956,35

17.076,21

16.956,35

104.923,79

IV. Receita de Privatizações

0,00

0,00

0,00

8

244

Assistência Comunitária

476.700,00

476.700,00

49.186,28

28.050,33

49.186,28

28.050,33

427.513,72

V. Passivos Reconhecidos

0,00

0,00

0,00

-438.228,40

-438.228,40

-1.773.620,10

10

0

SAÚDE

5.391.600,00

5.833.239,01

1.177.216,43

820.412,26

1.177.216,43

820.412,26

4.656.022,58

10

301

Atenção Básica

4.986.600,00

5.395.729,01

1.104.415,03

770.519,86

1.104.415,03

770.519,86

4.291.313,98

10

302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

326.000,00

358.510,00

67.147,00

44.238,00

67.147,00

44.238,00

291.363,00

10

303

Suporte Profilático e Terapêutico

47.000,00

47.000,00

5.654,40

5.654,40

5.654,40

5.654,40

41.345,60

10

304

Vigilância Sanitária

32.000,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

8.449.400,00

8.449.400,00

1.652.325,80

694.832,31

1.652.325,80

694.832,31

6.797.074,20

596.600,00

596.600,00

86.178,62

43.350,30

86.178,62

43.350,30

510.421,38

7.617.900,00

7.585.900,00

1.529.559,97

614.894,80

1.529.559,97

614.894,80

6.056.340,03

211.400,00

211.400,00

32.918,91

32.918,91

32.918,91

32.918,91

178.481,09

23.500,00

55.500,00

3.668,30

3.668,30

3.668,30

3.668,30

51.831,70

CULTURA

321.000,00

321.000,00

3.000,00

542,55

3.000,00

542,55

318.000,00

Difusão Cultural

321.000,00

321.000,00

3.000,00

542,55

3.000,00

542,55

318.000,00

Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)

VALOR
478.100,00

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE

3.126.900,00

960.735,75

346.715,65

960.735,75

346.715,65

2.166.164,25

1º BIMESTRE DE 2021

3.126.900,00

960.735,75

346.715,65

960.735,75

346.715,65

2.166.164,25

RECEITAS

SANEAMENTO

719.000,00

719.000,00

253.213,62

94.487,63

253.213,62

94.487,63

465.786,38

Saneamento Básico Urbano

719.000,00

719.000,00

253.213,62

94.487,63

253.213,62

94.487,63

465.786,38

Imposto de Renda Retido na Fonte

0

AGRICULTURA

417.000,00

417.000,00

76.216,81

66.261,81

76.216,81

66.261,81

340.783,19

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU

20

606

Extensão Rural

417.000,00

417.000,00

76.216,81

66.261,81

76.216,81

66.261,81

340.783,19

23

0

58.000,00

58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00

17

512

20

23

695

26

0

26

782

COMÉRCIO E SERVIÇOS

58.000,00

58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00

TRANSPORTE

Turismo

1.337.400,00

1.337.400,00

133.146,70

104.151,23

133.146,70

104.151,23

1.204.253,30

Transporte Rodoviário

1.337.400,00

1.337.400,00

133.146,70

104.151,23

133.146,70

104.151,23

1.204.253,30

Dívida Ativa de Impostos - IPTU

DESPORTO E LAZER

174.000,00

174.000,00

30.702,48

6.924,34

30.702,48

6.924,34

143.297,52

Multa e Juros da Divida Ativa - ISSQN

174.000,00

174.000,00

30.702,48

6.924,34

30.702,48

6.924,34

143.297,52

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

471.500,00

449.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449.500,00

471.500,00

449.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449.500,00

27.475.000,00

27.916.639,01

5.744.617,69

3.070.047,12

5.744.617,69

3.070.047,12

22.172.021,32

TOTAL
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS

FABIANA APARECIDA LEMES GIL

EDNA APARECIDA SILVA

Prefeito Municipal

Contadora

Controle Interno

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PODER / ÓRGÃO
Processados

PODER EXECUTIVO

Inscrição ao Final do
Exercício

Movimentações até o Bimestre

Não
Processados

Pagamentos
Liquidação

Processados

Cancelamentos

Não
Processados

Processados

Não
Processados

Processados

Saldo até o Bimestre

Não
Processados

Processados

Não
Processados

428.997,62

953.575,50

417.414,84

428.997,62

417.414,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

536.160,66

Prefeitura Municipal

428.997,62

953.575,50

417.414,84

428.997,62

417.414,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

536.160,66

01 Tesouro - 01.110 - Geral

242.875,78

21.468,85

0,00

242.875,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.468,85

01 Tesouro - 01.220 - Ensino Fundamental

104.911,35

427.239,24

417.414,84

104.911,35

417.414,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.824,40

70.523,61

0,00

0,00

70.523,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 Tesouro - 01.310 - Saúde
02 Estado - Transf. Convênios - Vinculados - 02.100 - Convênios
05 Federal - Transf. Convênios - Vinculados - 05.100 - Convênios
05 Federal - Transf. Convênios - Vinculados - 05.301 - Saúde Atenção Básica

TOTAL:
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

290.181,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290.181,01

0,00

214.686,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214.686,40

10.686,88

0,00

0,00

10.686,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428.997,62

953.575,50

417.414,84

428.997,62

417.414,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

536.160,66

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

665,48

8.750,00

1.312,50

77.136,63

11.570,49

I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor
I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

117,81
170,04

193,07

28,96

2.023.333,16

303.499,97

I.T.R. - Imposto Territorial Rural
I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços

785,39
1.133,63

2.520,97

378,15

1.382.939,78

207.440,97

236.455,36

35.468,30

13.701,02

2.055,15
163.457,66

PAB - Fixo

91.965,89

Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS

11.800,00

Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar

6.572,30

Serviços de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU

cÜxyx|àâÜt `âÇ|v|ÑtÄ wx atà|ä|wtwx wt fxÜÜt
Saldo de Exercícios
Anteriores

2.520,70

4.436,52

RECURSOS VINCULADOS - 100%

RG

1º BIMESTRE DE 2021

23,57

16.804,66

Dívida Ativa de Impostos - ISSQN

Desporto Comunitário
Reserva de Contingência

840,14

157,10

Multa e Juros - ISSQN

0
9

5.336,95

5.600,94

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

812
999

571.429,18

35.579,66

Multa e Juros da Divida Ativa - IPTU
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

% APURADA

3.809.527,89

Multa e Juros - IPTU

27
99

3º QUADRIMESTRE DE 2020
RECEBIDOS

RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%

27

99

EDNA APARECIDA SILVA
Controle Interno
RG

3.126.900,00

0

-1.335.391,70

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

3.126.900,00

17

-1.335.391,70

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA

URBANISMO

452

Janeiro até o Bimestre (c - a)

No Bimestre (c - b)

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Serviços Urbanos

0

15

0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

0

15

3.401.719,10

429.000,00

243

0

Período Exercício
Anterior

1.000,00

8

392

Até o Bimestre

26.134.600,00

8

EDUCAÇÃO

No Bimestre

0,00

Subtotal

1º BIMESTRE DE 2021
Empenhado

Atualizada

429.000,00

III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS

Atualizada

Despesas Liquidadas

Concessão de Empréstimos

II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Inicial

4.296.867,36

(-) Deduções

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Funções/Subfunções

Período Exercício
Anterior

0,00

Despesas de Capital

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

Realizadas no Bimestre

Até o Bimestre

44.900,00

Subtotal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Dotação Anual

No Bimestre

Receitas de Operações de Crédito

(-) Juros e Encargos da Dívida

DESPESAS

Até o Bimestre

Rendas de aplicações Financeiras

DESPESAS FISCAIS
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Realização

(-) Deduções

EDNA APARECIDA SILVA
Controle Interno
RG

13

EDNA APARECIDA SILVA
Controle Interno

0,00

0,00

13

-

265.234,29

0,00

430.933,00

Educação Especial

-

263.966,97

1.000,00

0,00

367

-

230.373,78

1.000,00

8.419,00

12

-

241.703,29

12.282.533,28

0,00

Educação Infantil

-

239.926,87

20.946.418,40

8.419,00

Ensino Fundamental

-

235.643,10

2.019.270,50

0,00

365

-

302.749,94

2.735.595,22

8.419,00

361

27.877.746,98

2.113.966,72

0,00

12

-

2.247.015,67

2.980.508,67

8.967,00

12

2.715.575,96

2.113.966,72

0,00

Alimentação e Nutrição

3.243.511,64

-

2.980.508,67

8.967,00

0

2.068.396,44

-

2.113.966,72

0,00

306

2.433.289,41

-

5.651.820,61

439.900,00

12

2.151.248,67

-

2.113.966,72

0,00

12

-

5.651.820,61

439.900,00

4

-

14.396.500,00

Inversões Financeiras

Cód.
Cód.
Função Subf.

TOTAL DOS 12
MESES

26.598.239,01

Investimentos

TOTAL (IX)

Agosto

15.332.000,00

Despesas de Capital (V)

DESPESA TOTAL (VII) = (IV + V + VI)

Julho

26.134.600,00

Juros/Encargos da Dívida Interna
Outras Despesas Correntes

119.555,30

50.000,00

Dotação Anual
Inicial

14,60

0,00

Outras Receitas de Capital

DESPESAS

20.444,70

50.000,00

Transferências de Capital
RECEITA TOTAL (III) = (I + II)

140.000,00

Junho

2.459.088,03

ITBI

Contribuições

415.500,78

Maio

-

ISSQN
IRRF
Taxas

6,10

Abril

Receita de Contribuições

27.425.000,00

IPTU

Março

Receita Tributária

Receitas Correntes (I)
Impostos

Valores expressos em R$

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

ESPECIFICAÇÃO

EDNA APARECIDA SILVA
Controle Interno
RG

43.838,00

Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

4.115,61

Programa Assistência Farmacêutica Básica

4.988,10

COVID-19 - Transferências do Sus - União

-

Programa Qualis Mais - Fundo a Fundo

-

Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo

-

Programa Sorria São Paulo - Fundo a Fundo

-

Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - Estado

-

Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo

-

COVID-19 - Transferências do SUS - Estado

-

Outros Programas Financeiros SUS Estado - Fundo a Fundo

-

Rendimentos de Aplicação Financeria

177,76

TOTAL DA RECEITA REALIZADA
DESPESAS

734.886,84

EMPENHADAS

LIQUIDADAS

PAGAS

Vencimentos e Vantagens Fixas

417.031,32

417.031,32

417.031,32

Obrigações Patronais

122.599,88

122.599,88

62.104,48

Rateio em Participação de Consórcio Público - SAMU

119.505,93

76.716,92

76.716,92

Diárias - Pessoal Civil

12.524,00

11.974,00

11.974,00

Material de Consumo

108.033,35

46.920,21

46.920,21

58.662,26

43.665,20

43.665,20

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

129.524,68

19.079,76

19.079,76

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

181.402,67

77.723,03

77.723,03

27.333,34

4.102,94

4.102,94

599,00

599,00

599,00

1.177.216,43

820.412,26

759.916,86

Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita

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

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

43.838,00

43.838,00

43.838,00

1.133.378,43

776.574,26

716.078,86

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

396.894,06

169.214,28

159.211,80

736.484,37

607.359,98

556.867,06

VALOR APLICADO A MAIOR

605.787,25

PERCENTUAL APLICADO

19,33%

248.983,08

15,94%

188.487,68

14,62%
SALDO C/C

CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE)
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 15%

107.915,08

Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado

360.436,01

Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União

734.333,17

TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAÚDE

1.202.684,26

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE COM O COVID-19
RECEITAS RECEBIDAS DA UNIÃO E DO ESTADO

VALOR

COVID-19 – Transferências da União

454.105,13

COVID-19 – Transferências do Estado

-

COVID-19 – Doação do Ministério Público

26.126,79

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

480.231,92

D E S P E S A S**
ELEMENTO DA DESPESA

EMPENHADAS

Material de Consumo*
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
TOTAL DAS DESPESAS

LIQUIDADAS

PAGAS

88.916,42

79.489,12

79.489,12

210.130,14

134.291,42

134.291,42

38.673,22

38.673,22

38.673,22

337.719,78

252.453,76

252.453,76

*Adicionado a despesa de R$ 26.126,79 (Empenhada, liquidada e paga) com recursos de Doação do MP
**Valores agregados = Exercícios de 2020 + 2021
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SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Período: Fevereiro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Artigo 167 da C. F.
Código

Especificação

Desdobramento

Fonte

Categoria Econômica

4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00

RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS

4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00

21.166,15
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI

4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00

17.641,59
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
- Principal

4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00

ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 13.754,53

4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00

ISSQN - Simples Nacional - Lei nº 9317/96

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 2,78

4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 423,81

7.946,70

4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00

TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

7.690,68

4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e49,04
Juros

4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida2.880,89
Ativa

4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00

4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00

Deduções do Fundeb - Cota Parte FPM

4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00

Deduções do Fundeb - Cota Parte do ITR

Outras Taxas de Prestação de Serviços

4.9.5.1.1.02.1.1.00.00.00

Dedução do Fundeb - Cota Parte ICMS

-109.389,41

4.9.5.1.1.02.1.2.00.00.00

Dedução do Fundeb - Cota Parte IPVA

-12.839,36

4.9.5.1.1.02.1.4.00.00.00

Dedução do Fundeb - Cota Parte IPI

Total:

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS

FABIANA APARECIDA LEMES GIL

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR-1SP-274817/0-4

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
9.985,22

RETENÇÕES AO FUNDEB

Receitas do FUNDEB

9.985,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
- Principal
RECEITA PATRIMONIAL

683.628,81

Rendimentos de Aplicações Financeiras

76,49

TOTAL

683.705,30

22.333,72

VALORES MOBILIÁRIOS

12.892,42

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

9.985,22 PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE DE 2021

9.985,22

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

683.705,30

12.888,76

Magistério (70% do Total)

478.593,71

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Principal
12.888,76

31,02

Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Saúde - SUS União

60,73

REM. DEP BANC. RECURSOS VINCULADOS - MDE

4,40

4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00

Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ensino - Estado

0,47

4.1.3.2.1.00.1.1.05.04.00

Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - QESE

64,94

4.1.3.2.1.00.1.1.05.05.00

Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - PDDE

0,79

4.1.3.2.1.00.1.1.05.06.00

Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - PNATE

0,02

4.1.3.2.1.00.1.1.05.07.00

Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - PNAE

7,11

4.1.3.2.1.00.1.1.05.09.00

Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - Convênios

8,79

4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00

Receita de Rend. Aplic. Financ. - CIDE

4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00

REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - PROMOÇÃO
16,05 SOCIAL
Receita Rem. Aplic. Financ. FNAS - IGD - SUAS

1,37

4.1.3.2.1.00.1.1.10.07.00

Receita Rem. Aplic. Financ. FNAS - IGD - Bolsa Familia

2,39

Receita Rem. Aplic. Financ. FNAS - BLOCO PA

PERCENTUAL APLICADO - 70%

7,20%

4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00

683.705,30

SOMA

Dividendos - Principal

4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00

DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS

4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00
4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00
4.1.3.9.0.00.1.1.01.00.00

DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - Principal

RECEITAS

4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00

3,66
3,66
9.441,30

SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%

COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL
Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal
COTA-PARTE DO I.T.R.

4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00
4.1.7.1.8.03.4.1.14.00.00
4.1.7.1.8.03.4.1.14.10.00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00

ATENÇÃO PRIMÁRIA

ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC - Principal
ATENÇÃO ESPECIALIZADA MAC - Principal

-

-

104.585,62

17,94

915.525,80

16,50

352.348,58

-

104.603,56
563.193,72

1.525.600,66

112.098,97

357.021,40

1.280.678,23

Liquidada

Paga

1.059.698,87

145.033,70

131.567,38

32.918,91

32.918,91

32.918,91

3.668,30

3.668,30

3.668,30

20.069,86

20.069,86

17.503,55

522.326,19

522.326,19

522.326,19

1.638.682,13

724.016,96

707.984,33

756.476,06

333.275,86

267.411,09

882.206,07

390.741,10

440.573,24

469.861,10

469.861,10

406.562,64

48.160,76

48.160,76

48.160,76

1.400.227,93

908.762,96

895.296,64

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

36,76%

23,86%

23,50%

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS

FABIANA APARECIDA LEMES GIL

EDNA APARECIDA SILVA

Prefeito Municipal

Contadora

Controle Interno

25.205,15
3.286,15

1.371,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Principal
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Principal
Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde

1.371,87
1.371,87
1.371,87

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA2.494,05
FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Principal
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Principal
Programa Assistência Farmacêutica Básica
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

2.494,05
2.494,05
2.494,05
55.181,85

Transferências do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundamental
7.833,60

4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00

-

25.205,15

4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00

4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00

287,30

-

6.200,00

10.632,00

4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00

9.498,67

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 25.205,15
ESPECIALIZADA

TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE 10.632,00

4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00

217,91

-

45.982,94

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE

4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00

-

-

52.182,94

4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00

4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00

1,62

287,30

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO52.182,94
PRIMÁRIA

4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00

4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00

0,04

597.243,73

52.182,94
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA

44.549,85

4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00

217,87
9.497,05

190,94
4.672,82

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal11.745,94

44.549,85

4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00

112.061,91

81.254,01
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO
DAS AÇÕES

Transferências do Salário-Educação - Principal

4.1.7.1.8.99.1.0.03.00.00

489.854,64

68.446,65
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97,
artigo 50 - Principal

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00

0,03

11.745,94
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00

4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00

4.430,95

190,91

1.894,27
Cota-parte Royalties - Comp. Financeira p/Produção de Petróleo
- Lei nº 7.990/89 - Principal

4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00

4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00

-

COTA-PARTE ROYALTIES P/ PARITICPAÇÃO ESPECIAL -68.446,65
Lei nº 9.478/97, artigo 50

Serviços de Atendimento Móvel à Saúde - SAMU 192 21.919,00

4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00

0,76

RG

308,63

Teto Municipal da MAC Ambulatorial e Hospitalar

4.1.7.1.8.03.3.1.13.10.00

1.011,45

4.430,19

TOTAL

TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)

4.1.7.1.8.03.2.1.12.11.00

4.1.7.1.8.03.3.1.13.00.00

Saldo a Seguir
-

306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda
(+) Restos a Pagar 2020 - Ensino 25%

1.147.714,31

4.1.7.1.8.03.2.1.12.34.00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00

952.381,97

Pagamentos

Empenhada

1.147.714,31

1.148.022,94

408.274,04

3.809.527,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS
(+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)

1.372.703,70

1.633.096,16

1.894,27
COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ PROD. PETRÓLEO
- Lei nº 7.990/89

Programa Agente Comunitária de Saúde - PACS

4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00

TOTAL

1.372.703,70

82.086,86
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/EXPL
REC. NATURAIS

4.1.7.1.8.03.1.1.11.32.00

4.1.7.1.8.03.2.1.12.00.00

2.247.015,67

506.463,53

0,17

Despesas Realizadas no Trimestre

333,70

37.644,40

2.025.854,13

1.011,28

361 - Ensino Fundamental
362 - Ensino Infantil
367 - Ensino Especial

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 308,63
Principal

Incentivo Financeiro da APS

4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00

Receitas + Aplicação

Saldo Anterior

Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro
Construção Escola Vargem Grande
Convênio Transporte de Alunos - Estado
QESE Transporte de Alunos
PNATE - Transporte de Alunos
Receita PDDE
Receita EJA
Receita de Convênios - FNDE
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação
Aplicação Financeira 25% - Decendial

9.441,30

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

Categoria Econômica

25%

150.577,60

RECEITAS E DESPESAS 100%

9.040,91

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

4.1.7.1.8.03.1.1.11.10.00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00

Fonte

9.040,91
Receita de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos - Patrulha
Agrícola

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M

Arrecadação

Receitas Municipais
Transferências da União
Transferências do Estado

Página 2

3,66

Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros 66,69

149.562,64

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

2,03

4.1.3.9.0.00.1.4.00.00.00

426.705,30

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

Exercício de 2021

Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa

277.142,66
Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.631-2

DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO

Período: Fevereiro

4.1.3.9.0.00.1.3.00.00.00

406.562,64

Resultado Apurado

12.649,63
Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculados

4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00

406.562,64

SOMA

683.705,30

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE

2,03
REMUN DEP BANC OUTROS REC VINCULADOS - CONVÊNIOS

DIVIDENDOS

406.562,64
(115.225,39)

Despesas com o Magistério
Despesas com Outras Despesas

-

Receitas Vinculadas

DIVIDENDOS

469.861,10
(57.963,21)

DECRÉSCIMOS

Saldo Anterior
Receitas Arrecadadas até o Trimestre

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Artigo 167 da C. F.

4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00

469.861,10

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Rec. Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. Convênios - Estado

43.194,32
6,32%

(57.963,21)

ACRÉSCIMOS

0,46

Desdobramento

49.230,60
7,20%

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%

363.368,32
53,15%

49.230,60

PERCENTUAL APLICADO 30%

PAGA

420.630,50
61,52%

Outras Despesas do Fundeb - 30%

Betha Sistemas

Especificação

LIQUIDADA

61,52%

12,29

Receita de Rend. Aplicação Financeira - COSIP

48.160,76

420.630,50

1,33

4.1.3.2.1.00.1.1.10.06.00

EMPENHADA

Despesas com Valorização do Magistério - 70%

86,52

Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ensino 25% - Tesouro

Perda (+) / Ganho ( - )

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

3,03

4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00

731.789,57

DESPESAS COM FUNDEB

37,96

Rec Rem Dep Banc. Rec. Vinc Saúde - Estado

731.789,57

TOTAL
DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO

Total

4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00

Valor Retido até o Trimestre

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

12.888,76

4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00

4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00

1.992.381,40
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CONTRIBUIÇÕES

Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. Saúde 15% - Tesouro

4.1.3.2.1.00.1.1.90.02.00

-1.241,04

NATIVIDADE DA SERRA , 17/03/2021

256,02

4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00

4.1.3.2.1.00.1.1.90.00.00

-61,71
-123.469,81

-123.469,81
DEDUÇÕES DO FUNDEB - ESTADO - TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

4.9.5.1.1.02.1.0.00.00.00

256,02
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS - Principal

REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - FUNDO94,78
DE SAÚDE

Código

-229.542,84

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - ESTADO

4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00

256,02

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS

4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00

4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00

-353.074,36

-229.604,55
DEDUÇÕES DO FUNDEB - UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00

256,02

Receita de Aplicação Financeira - Fundeb

4.1.3.2.1.00.1.1.10.08.00

-353.074,36

DEDUÇÕES DO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES

800,31
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa
- Multas e Juros
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00

4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00

DEDUÇÕES DO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES

4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00

3.960,44 - Principal
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS
Taxa de Funcionamento Estab. Comercial / Ind. / Serviços3.960,44

4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00

-353.074,36

7.690,68
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS

4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00

4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00

-353.074,36

FUNDEB

7.946,70

TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS

4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00

DEDUÇÕES DE RECEITAS

4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00

TAXAS

4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00

4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00

2.206,69

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -136,22
Multas e Juros

4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00

4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00

2.206,69

Outras Receitas - Primárias - Principal

3.887,06

4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00

4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00

2.206,69

OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS

4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA18.204,40

2.206,69

OUTRAS RECEITAS

4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00

18.204,40
IMPOSTO S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
E SERVIÇOS

2.206,69

DEMAIS RECEITAS CORRENTES

4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI - Principal 1.250,00

4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00

256.961,91

Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal

4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00

1.250,00

256.961,91

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00

2.921,33
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida
Ativa - Multas e Juros

4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00

Categoria Econômica

256.961,91

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 12.425,88
Dívida Ativa

Fonte
256.961,91

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00

15.347,21
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA

Desdobramento

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 256.961,91
- ESPECÍFICA E/M

4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00

16.597,21
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
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TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00

34.801,61

IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS

4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00

4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00

21.166,15

21.166,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO

4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00

4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00

55.967,76

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE

Especificação

2.345.455,76

IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER21.166,15
NATUREZA

4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00

Código
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00

1.992.381,40
63.914,46

Exercício de 2021
Período: Fevereiro
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4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00

Betha Sistemas

SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Exercício de 2021

Transferências do FNDE referentes ao PNAEP
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
ADO PLP 133/2020 - Compensação da União

2.798,40
6.158,04
6.158,04
6.158,04

TRASNFERÊNCIAS DOS ESTADOS/DF/ENTIDADES
TRASNFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
COTA-PARTE DO IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

617.350,06
617.350,06
617.350,06
546.947,15
546.947,15
64.197,66
64.197,66
6.205,25
6.205,25

3413-2400

