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Polêmica: Praia Grande 
faz recontagem de votos

 AExpectativa nos bastidores da Câmara
é que o reprocessamento acabe tirando o 
mandato de dois ou três parlamentares

Uma situação que pode mudar o 
cenário político de Praia Grande, 
principalmente em relação ao le-
gislativo da Cidade. Na próxima 
sexta-feira (26), o Cartório Eleito-

ral da 317ª Zona Eleitoral � naliza 
o reprocessamento de votos de 15 
dos 600 candidatos que consegui-
ram, na Justiça, solicitar a reconta-
gem dos votos.  CIDADES/A4

SV realiza obra 
para conter 
enchentes
A Prefeitura de São Vicente, em 
conjunto com a Sabesp, solucionou 
um problema em um trecho da Li-
nha Amarela, próximo ao Santo 
Bar. O local acumulava água de chu-
va e esgoto e gerava transtornos, fa-
zendo com que os motoristas que 
por lá passavam tivessem que des-
viar da enorme poça.  CIDADES/A4

Baixada deve 
ganhar folga 
do mormaço

CIDADES/A4

ADRIANO ISHIBASHI/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Márcio França revela 
detalhes da articulação 
da chapa Lula-Alckmin
Márcio França se tornou um dos 
protagonistas da discussão polí-
tica nacional nas últimas sema-
nas, ao ser considerado o princi-
pal articulador da possível chapa 
presidencial entre Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e Geraldo Alckmin 
(de saída do PSDB) para 2022. Ele 
garante que nada está fechado, 
mas a� rma que há a possibilidade 
dessa união a princípio surpreen-
dente de fato acontecer e seria 
positiva rumo ao desejo de ser no-
vamente governador de São Pau-

lo, já que não teria a concorrência 
de Alckmin. Nesta entrevista ex-
clusiva ao Diário, o pessebista ex-
plicou sobre a possível aliança e o 
que ela já in� uenciou no cenário 
político nacional. França também 
falou sobre o governador João Do-
ria (PSDB), seu principal desafeto 
na vida pública, um dos poucos 
políticos a quem ele dedica pa-
lavras mais duras. “Tudo dele é 
super� cial, rápido e sem profun-
didade”, sentencia, em entrevista 
exclusiva.                              ESTADO/A3

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S.PAULO

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Suspeito dá tapa na 
cara de PM em PG ao 
ser abordado   CIDADES/A4

BAIRRO ESMERALDA

Aras é convidado 
a explicar rumos 
do relatório 
A Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa do Sena-
do aprovou nesta terça-feira (23) 
requerimento de convite para que 
o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, explique os enca-
minhamentos que deu às propos-
tas de indiciamento presentes no 
relatório � nal da CPI da Covid. O 
requerimento, de autoria do sena-
dor Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
que foi vice-presidente da CPI, ar-
gumenta que a legislação prevê 
um prazo de 30 dias para que o 
procurador-geral “adote as provi-
dências cabíveis” quanto ao rela-
tório � nal da comissão.    BRASIL/A6

CPI DA COVID

A prefeitura da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, celebrou seu aniversário de 448 anos 
com uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo (1978-2021).  Foram inaugu-
radas estátuas do ator e sua personagem Dona Hermínia, no Campo de São Bento, em 
Icaraí. Déa Lúcia Amaral, mãe do artista e principal inspiração para a personagem da 
franquia de sucesso “Minha Mãe é Uma Peça”, compareceu ao evento.                  ANEXO/B4

Homenagem  Niterói 
inaugura estátuas de Paulo 

Gustavo e Dona Hermínia

DESAFIO PARA LOJISTAS

Alta na conta 
de luz ‘aperta’ 
até decoração 
natalina
SEU DINHEIRO/A5
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Não só o Brasil, mas muitos outros países 
passaram pelo grave problema de saúde 
pública ocasionada pela pandemia do vírus 
COVID-19. Por conta de medidas sanitárias 
e vacinação em massa, todo esse problema 

está passando e muitos ensinamentos permanecerão 
após essa fase.

Muitas empresas param suas atividades, outras 
tiveram de se adaptar, por exemplo, apenas vendendo 
produtos por meios eletrônicos e entregando em domi-
cílio. Claro que com todas as restrições de atividades que 
nos foram impostas, por conta da manutenção do nosso 
bem maior que é a vida, não podemos deixar de avaliar o 
cenário do País após passarmos pela pandemia.

Impossível, nesse momento, não falar em desem-
prego em grande escala, inflação, economia em baixa, 
aumento no número de falências, principalmente entre 
micro e pequenas empresas, fome, aumento no número 
de endividados e muitos outros problemas que certa-
mente virão.

Para superar esses problemas que são previstos, os 
governos Federal e Estadual precisarão atuar com muita 
energia na geração de empregos e renda. Como medidas 
para a retomada do crescimento econômico e empre-
gabilidade, serão necessários investimentos públicos 
importantes em obras de infraestrutura, concessões 
e abertura de linhas de crédito com juros baixos para 
empresas, visando investimentos e ou simplesmente a 
manutenção das mesmas, e apoio financeiro aos menos 
favorecidos, ampliando o número de beneficiários do 
Bolsa Família, para que estes não passem fome e consi-
gam buscar recolocação no mercado de trabalho.

Em resumo, o governo precisará injetar recursos 

financeiros em todas as áreas sociais e de infraestrutura 
para que em médio prazo possamos voltar ao mesmo 
nível socioeconômico que tínhamos no início da pande-
mia e, claro, buscar o tão esperado crescimento socioeco-
nômico.

Não devemos nos esquecer de que também faz parte 
deste contexto de retomada do crescimento, a drástica 
redução dos custos da máquina pública na economia, 
com redução de benefícios e salários de funcionários 
não concursados. Como exemplo, a extinção da moradia, 
verbas de gabinete, fretamento de aeronaves e outros 
valores adicionais que congressistas e demais políticos 
de todas as esferas do poder recebem mensalmente. 
Além disso, precisamos de vontade política para aprovar 
e implementar as reformas administrativa e tributária. 

Nesse momento de Pandemia, onde devemos priori-
zar a vida, precisamos que todos os níveis de governo se 
alinhem nos procedimentos a serem adotados na Saúde, 
Economia, Educação e Segurança Pública. Esforços con-
juntos e na mesma direção, geram resultados positivos 
muito mais rapidamente.

Para finalizar, infelizmente, muitos gestores públicos 
usaram e estão usando este momento para se promover. 
Devemos ficar atentos a esses e lembrar que em 2022 
teremos eleições. Afinal, quem está atuando no meio pú-
blico tem o dever de servir aos anseios de seu povo e não 
simplesmente se servir daquilo que nós proporcionamos 
a eles com o poder do voto. Vamos vencer esse momento 
e conseguiremos, com paciência, disciplina e perseveran-
ça, recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento.

* Marcelo Rocha, CEO da Contabilidade M Rocha, contador e 
professor na faculdade UNIBR

Um olhar social

Aberto para o diálogo. O advogado vicentino Rui Eli-
zeu de Matos Pereira (foto) encaminhou ofício à direção 
do PSOL do Município alertando que se desligou dos 
grupos de WhatsApp do partido por conta de uma pos-
tura pessoal e independente. “Mas mantenho-me aberto 
para diálogo e alinhamento sobre qualquer demanda na 
cidade, posto que, como filiado ao PSOL, estou ciente de 
minhas obrigações sobre a sigla”, revelou, se colocando à 
disposição do partido pré-candidato a deputado estadual 
no processo eleitoral de 2022.

Agendamento. A ex-prefeita e atual vereadora de San-
tos, Telma de Souza (PT) está irritada com a Secretaria de 
Saúde. “Mais um problema na saúde santista: a demora 
para o agendamento no transporte de pacientes para tra-
tamento em outras cidades. O Município tem recursos e 
veículos para esse tipo de serviço, mas muitos pacientes 
tem encontrado problemas para conseguir agendar o seu 
transporte. A Saúde de Santos precisa melhorar”, dispara.

Lixo de Cubatão. A Câmara de Cubatão iniciou as dis-
cussões com o prefeito Ademário Oliveira (PSDB) e re-
presentantes da Secretaria de Finanças (SEFIN) sobre o 
projeto de lei complementar 98/2021, que institui a taxa 
de coleta de resíduos sólidos destinada a custear os servi-
ços públicos específicos e divisíveis de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de lixo na cidade. O encon-
tro foi conduzido pelo presidente da Câmara, o vereador 
Ricardo Queixão (PSDB).

Explicou. Ademário explicou que o projeto atende à Lei 
Federal 14.026/2020, conhecida como Marco Legal do Sa-
neamento Básico, que obriga os municípios a instituírem 
mecanismos de cobrança que garantam a gestão integra-
da de resíduos sólidos e sua sustentabilidade econômico-
-financeira. A referida legislação também define prazos 
para criação da respectiva taxa de lixo domiciliar.

Calendário. O Marco impõe um calendário para imple-
mentação dessa sustentabilidade econômica e finan-
ceira, sendo que o poder público não pode se isentar da 
obrigação, sob pena de configuração de renúncia de re-
ceita, nos termos da Lei Complementar 101/2000, o que 
pode resultar em crime de responsabilidade fiscal.

Único. Cubatão é o único município da Baixada Santista 
que ainda não instituiu a taxa de coleta de lixo e não co-
bra ainda por esses serviços de coleta, transporte, trata-
mento e destinação final de resíduos sólidos. A cidade de 
Santos, por exemplo, efetua a cobrança desde 1971; Praia 
Grande, desde 2010; São Vicente, desde 1977, e Guarujá 
desde 1997.
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muito mais rapidamente.

Para finalizar, infelizmente, muitos gestores públicos 
usaram e estão usando este momento para se promover. 
Devemos ficar atentos a esses e lembrar que em 2022 
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zeu de Matos Pereira (foto) encaminhou ofício à direção 
do PSOL do Município alertando que se desligou dos 
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tura pessoal e independente. “Mas mantenho-me aberto 
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cidade, posto que, como filiado ao PSOL, estou ciente de 
minhas obrigações sobre a sigla”, revelou, se colocando à 
disposição do partido pré-candidato a deputado estadual 
no processo eleitoral de 2022.

Agendamento. A ex-prefeita e atual vereadora de San-
tos, Telma de Souza (PT) está irritada com a Secretaria de 
Saúde. “Mais um problema na saúde santista: a demora 
para o agendamento no transporte de pacientes para tra-
tamento em outras cidades. O Município tem recursos e 
veículos para esse tipo de serviço, mas muitos pacientes 
tem encontrado problemas para conseguir agendar o seu 
transporte. A Saúde de Santos precisa melhorar”, dispara.
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tratamento e destinação final de lixo na cidade. O encon-
tro foi conduzido pelo presidente da Câmara, o vereador 
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Explicou. Ademário explicou que o projeto atende à Lei 
Federal 14.026/2020, conhecida como Marco Legal do Sa-
neamento Básico, que obriga os municípios a instituírem 
mecanismos de cobrança que garantam a gestão integra-
da de resíduos sólidos e sua sustentabilidade econômico-
-financeira. A referida legislação também define prazos 
para criação da respectiva taxa de lixo domiciliar.

Calendário. O Marco impõe um calendário para imple-
mentação dessa sustentabilidade econômica e finan-
ceira, sendo que o poder público não pode se isentar da 
obrigação, sob pena de configuração de renúncia de re-
ceita, nos termos da Lei Complementar 101/2000, o que 
pode resultar em crime de responsabilidade fiscal.
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que ainda não instituiu a taxa de coleta de lixo e não co-
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MÁRCIO FRANÇA

‘Chapa Lula-Alckmin já provocou 
reações no cenário político’

 A Márcio França se tornou um dos pro-
tagonistas da discussão política nacional 
nas últimas semanas, ao ser considerado 
o principal articulador da possível chapa 
presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) e Geraldo Alckmin (de saída do PSDB) 
para 2022. Ele garante que nada está fecha-
do, mas afirma que há a possibilidade des-
sa união a princípio surpreendente de fato 
acontecer, após acenos positivos de Lula e 
de Alckmin.

Essa “chapa quente” seria positiva para 
França rumo ao desejo de ser novamente 
governador de São Paulo, já que não teria a 
concorrência de Alckmin. Nesta entrevista 
exclusiva ao Diário do Litoral e à Gazeta, o 
pessebista explicou sobre a possível alian-
ça e o que ela já influenciou no cenário po-
lítico nacional.

França também falou sobre o governa-
dor João Doria (PSDB), seu principal desa-
feto na vida pública, um dos poucos políti-
cos a quem ele dedica palavras mais duras. 
“Tudo dele é superficial, rápido e sem pro-
fundidade”, sentencia.

Entre o antigo e o atual governador pau-
lista parece só ter uma coisa em comum: 
ambos serem torcedores apaixonados do 
Santos Futebol Clube. França, inclusive, jo-
gou pelo infantil do clube, em uma posição 
que Doria poderia voltar a “acusá-lo” de so-
cialista: a de ponta-esquerda. Sua carreira 
nos gramados acabou graças ao capitalis-
mo, ao ter uma lesão no pé após pisar du-
rante uma partida em uma garrafa de Co-
ca-Cola. O pé era o direito.

Diário - O sr. garante que será candida-
to a governador?

Márcio França - Garanto. Claro que, na 
política, todos estamos como se fosse em 
um oceano: de manhã cedo começa a dar 
onda, e no dia seguinte está calmo. Só nes-
te último mês já mudaram três vezes essa 
chapa, e daqui para lá (as eleições de 2022) 
ainda vão mudar muito mais. Mas, se de-
pender da minha vontade, eu serei candi-
dato a governador.

Diário - O sr. disse ao Diário em se-
tembro que “haveria uma surpresa” em 
relação ao futuro do Alckmin. Essa sur-
presa era a agora tão falada chapa Lula-
-Alckmin?

MF - Não dá para garantir ainda, porque 
não tem uma decisão, mas não deixa de ser 
uma surpresa. Só a possibilidade foi uma 
surpresa. Eu conheço muito o Alckmin, e eu 
tinha impressão que ele é um homem com 
vontade e com desejos de contribuir nacio-
nalmente. Ele já esteve no governo quatro 
vezes, e todo mundo que passa quatro vezes 
por uma determinada função meio que já 
deu a sua cota de contribuição, então a pes-
soa tem a esperança de poder contribuir em 
outro padrão, tanto que na última se candi-
datou a presidente.

Diário - Mas ele foi mal em 2018...
MF - O que houve foi o seguinte: na ou-

tra ele tinha ido para o segundo turno, com 
40 e tantos milhões de votos [em 2006], 
mas nessa última ele pegou o Bolsonaro no 
auge, e foi jogado para 4% ou 5%, então nin-
guém lembrava dele. Quando falavam de 
terceira via falavam de Datena, do Luciano 
Huck, do Mandetta. Então, na cabeça dele 
devia ficar pensando: “Poxa, por que será 
que não pensam em mim? Será que eu fiz 
alguma coisa tão errada assim? ‘Ah, não, é 
que o senhor foi muito mal na última’. Sim, 
mas fui mal porque houve um fenômeno 
claro, uma facada”. Uma tragédia no meio de 
uma campanha muda tudo completamen-
te. Quando o Eduardo [Campos] faleceu às 
10h05 no avião, às 6 da tarde a Marina já ti-
nha 46% dos votos.

Diário - Como está neste momento a 
possibilidade da chapa Lula-Alckmin

MF - O que está havendo agora é assim: 
levantaram a lebre, mas pensaram que o 
PT fosse responder “imagine, nunca”. Mas 
então o Lula falou coisas positivas [sobre a 
união com Geraldo Alckmin], e teve respos-
tas também positivas. Está ainda muito dis-
tante da situação concreta, mas não deixa 
de ser surpresa pelo menos a embrulhada 
nacional. E ela já provocou reações no ce-

nário político.
Diário - Quais?

MF - Por exemplo, a partir desse movi-
mento foi que Bolsonaro começou a falar 
mais incisivamente de migrar para o PL e PP, 
e ele tava falando até então de partidos pe-
quenininhos. É igual um xadrez: eu movi-
mento uma peça, e você movimenta outras 
peças. Ele reagiu à ação do Alckmin, inclusi-
ve falou publicamente “olha, esse Alckmin, 
querendo ser vice do Lula”. Ele sabe que um 
movimento desse, uma peça dessa impor-
tância, em se movimentando nós podemos 
estar falando da eleição findar no primeiro 
turno. Porque, no fundo, o que acontece é 
que esses nomes que estão na fita aí, Man-
detta, Moro etc., têm muita especulação, 
com pouca certeza de serem candidatos. Na 
prática, se isso vai acontecer, eu diria que va-
mos ter muito menos candidatos do que es-
tão aparecendo agora. Pessoalmente, acho 
Moro muito difícil de ser candidato, muito 
difícil. Porque o Moro vai estar em busca de 
um mandato. Se eu fosse ele, estaria.

Diário - E essa notícia de que o PSB pe-
diu ao PT apoio a cinco ou seis cabeças de 
chapa nos estados para possibilitar a cha-
pa Lula-Alckmin, é verdadeira?

MF - É verdadeira. O partido tem um 
núcleo de pessoas como eu que são muito 
antigas. Eu tenho 40 anos no partido. Então 
sou eu, o Beto Albuquerque, do Rio Grande 
do Sul, o Rodrigo Rollemberg, do Distrito 
Federal, o [Renato] Casagrande, governador 
do Espírito Santo, que somos da origem do 
PSB. Também tem o presidente do partido, 
Carlos Siqueira, que é o elo entre nós. Nis-
so, acrescentou Pernambuco, que é o nú-
cleo mais importante, que tem prefeitura. 
Neste instante, a nossa liderança, digamos, 
principal para o futuro evidentemente é o 
João, não sou mais eu, porque eu já tenho 
58 anos. Teoricamente, se as apostas forem 
mais ou menos pela lógica, que tem chan-
ce de ter uma carreira mais longeva é o João 
[Campos]. Ele é o prefeito do Recife, tem 27 
anos, é brilhante. Se montarmos uma enge-
nharia, mais cedo ou mais tarde ele vai dis-
putar a presidência da República, evidente-
mente. Ele vai disputar o governo uma certa 
hora e vai disputar a presidência. Então tem 
que ser moldado com paciência.

Diário - É difícil negociar com o PT?

MF - Eles têm uma liderança popular, a 
maior liderança popular do País, e Bolsona-
ro é uma liderança também popular. Eles 
são os dois únicos líderes populares do País, 
com o Lula numa camada de pessoas, di-
gamos, mais humildes. Essas duas grandes 
lideranças, claro, opinam e influenciam. Se 
eu tenho essa liderança comigo, eu também 
divido a força dela comigo. Então, quando 
você fala com o PT, dizem: “Eu não vou abrir 
mão de nada, eu quero tudo porque eu te-
nho o Lula, eu vou puxar pelo 13”. Sincera-
mente, eles têm todo o direito de fazer isso.

Diário - Por que Doria está tão desgas-
tado com o eleitorado, se ele tinha o cál-
culo político de que estaria muito mais 
popular por causa da vacina?

MF - Ele não tinha esse cálculo. Doria é 
um grande produtor de eventos, o melhor 
que já conheci. Os eventos produzidos por 
ele ficam impecáveis, só que têm que ser 
curtos. São feitos para um fim de semana. 
Ninguém aguenta um seminário de dois 
anos. Tudo dele é superficial, rápido e sem 
profundidade. Tem o anúncio, o show, 
a medalha, e acabou, vamos para outro. 
Uma espécie de auto-ansiedade para ter 
outro. O Doria não quer ser prefeito, go-
vernador e nem presidente: ele quer ser 
candidato. Ele aprendeu a ser candidato. 
Percebeu que ser candidato é um evento. 
Então, se você vai em uma coisa superfi-
cial querendo uma coisa profunda você se 
frustra. Quando as pessoas vêm o Doria, a 
primeira imagem é até positiva, um cara 
que fala bem, sabe se comunicar, acorda 
cedo, é obstinado. Mas não tem coisa mais 
profunda. Por exemplo, comprar a vaci-
na da China é importante, mas é super-
ficial. Profundo seria uma vacina nossa, 
e São Paulo tem padrão para ter vacina.  
(Bruno Hoffmann)

Eu conheço muito o 
Alckmin, e eu tinha 
a impressão que ele 
é um homem com 

vontade de contribuir 
nacionalmente

Tudo dele [Doria] é 
superficial, rápido e 
sem profundidade. 
Tem o anúncio, o 

show, a medalha, e 
acabou
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 A Um homem de 28 anos foi 
preso após ameaçar de morte 
a ex-namorada, de 19 anos, e 
agredir um policial militar que 
atendeu à ocorrência nesta 
terça-feira (23), em Praia Gran-
de. Segundo apurado pela Re-
portagem, o suspeito deu um 
tapa no rosto e um chute no 
policial, após afirmar que a jo-
vem ia “virar estrelinha”.

O caso ocorreu no bairro 
Esmeralda, a Polícia Militar foi 
acionada pela irmã da jovem. 
Os policiais encontraram o 
suspeito ingerindo bebida al-
coólica e deitado na calçada do 
imóvel da vítima.

A responsável pela denún-
cia informou que o suspeito 
não aceitava o fim do relacio-
namento e que costumava fa-
zer ameaças de morte à sua 
irmã. Conforme relato da ex 
do suspeito, as ameaças eram 
constantes e, pouco antes da 
ocorrência, o suspeito afirmou 
que ela ia “virar estrelinha”.

Segundo a Polícia, o suspei-
to interferia a conversa a todo 
momento. Ele foi contido após 

O caso ocorreu no bairro Esmeralda, a Polícia Militar foi acionada 
pela irmã da jovem. Os policiais encontraram o suspeito bebendo

REPRODUÇÃO

Suspeito dá tapa na cara 
de PM ao ser abordado

PRAIA GRANDE. Homem foi indiciado por resistência, ameaça, injúria e violência doméstica

se aproximar de um dos poli-
ciais, lhe dar um tapa no rosto 
e chutar a sua perna.

O suspeito conseguiu fu-
gir por cerca de 50 metros, 
mas foi capturado. Ele sofreu 
alguns ferimentos leves nos 
lábios e pés, por isso foi enca-
minhado à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Quietude.

Após o atendimento, ele 
foi levado para a Delegacia 
Sede de Praia Grande, onde o 
caso foi registrado. Ele foi pre-
so em flagrante por ameaça, 
injúria, resistência e violên-
cia doméstica. O caso segue 
em investigação. (DL)

 A Um caminhoneiro, de 44 
anos, foi preso por tráfico de 
drogas após uma cão farejador 
da Polícia Civil encontrar cocaí-
na em seu veículo na tarde des-
ta segunda-feira (22), em Praia 
Grande. As autoridades apreen-
deram 6 tabletes da droga em 
posse do caminhoneiro no bair-
ro Canto do Forte.

Policiais da 1ª Delegacia de 
Investigações Gerais da DEIC 
do Deinter/6 investigavam o 
tráfico de drogas praticado por 
organização criminosa. Dessa 
forma, a equipe apurou que um 
caminhão com um container 
instalado em seu reboque ,si-
tuado na rua Marechal, estaria 

Além dos seis tablets, também foi apreendida uma pistola 9mm 
sem munição e três carregadores em sua residência em PG

DIVULGAÇÃO

Caminhoneiro é 
preso com cocaína

com drogas armazenadas.
Um cão farejador treinado 

detectou a substância ilícita, 
que estava nos fundos do con-
tainer. Ao acessarem o com-
partimento, foram retirados 
seis tabletes de cocaína (6.736 
gramas). O caminhoneiro afir-
mou ser o responsável pela 
posse direta do veículo e por 
sua condução. Os policiais se 
dirigiram até a sua residência, 
onde foi apreendida uma pis-
tola 9mm sem munição e três 
carregadores.

Ele foi autuado em flagran-
te por tráfico de drogas e en-
caminhado à cadeia pública 
local. (DL)

A responsável 
pela denúncia 
informou que 
o suspeito não 
aceitava o fim do 
relacionamento 
e que costumava 
fazer ameaças

Nesta quarta, a Região terá mínima de 20ºC e máxima de até 26ºC

 A Depois de uma sequência 
de dias com calor intenso e 
mormaço marcado por tem-
peraturas superiores a 32ºC, 
a Baixada Santista deverá ga-
nhar uma folga nos próximos 
dias do clima quente e pode 
ser até mesmo que pinte uma 
chuva no meio do caminho.

Nesta quarta-feira (24), de 
acordo com dados dos por-
tais Climatempo e Weather.
com, Santos e Região deverão 
contar com mínima de 20ºC 
e máxima de até 26ºC. A chu-
va não deve passar da marca 
de 2 milímetros, entretanto.

Já a próxima quinta-fei-
ra (25) não deverá registrar 
pancadas de chuva e as tem-
peraturas oscilam um pouco 
mais do que costume, mas 
novamente sem chegar a ex-

Baixada deve ganhar folga do mormaço 
antes de chuva desabar na Região
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tremos. A mínima deverá ser 
18ºC e a máxima não passa 
de 27ºC.

A água volta a cair na Bai-
xada Santista a partir de sex-
ta-feira (26), e dessa vez com 
mais força do que anterior-
mente. Ambos os sites apon-
tam 15 milímetros de chuva, 
enquanto a temperatura mí-
nima fica em 20ºC. A máxima 
não passa de 29ºC.

O pouco de chuva que so-
brar da sexta ainda deve con-
tinuar no sábado (27), mas por 
pouco tempo, uma vez que o 
dia deve ter clima mais está-
vel e com temperaturas que 
vão de 20ºC a 26ºC. 

Já a temperatura máxima 
do domingo (28) deverá re-
petir a mesma marca do dia 
anterior. (DL)

 A A Prefeitura de São Vicente, 
em conjunto com a Sabesp, so-
lucionou um problema em um 
trecho da Avenida Martins Fon-
tes (Linha Amarela), próximo ao 
Santo Bar.

Na ocasião, o local acumula-
va água de chuva e esgoto e ge-
rava transtornos, fazendo com 
que os motoristas que por lá 
passavam tivessem que desviar 
da enorme poça. Além disso, o 
trecho era um potencial foco do 
mosquito Aedes aegypti, já que 
acumulava água.

“Realizamos serviço de dre-
nagem para captar essa água 
que ficava parada.  Com isso, 
o local não vai mais acumular 
esgoto ou água da chuva, me-
lhorando também o fluxo de 
trânsito da via”, explica o re-
presentante da Sedup, Améri-
co Vanderlei da Silva Rodrigues.

SV realiza obra para 
conter enchentes

Servidor público há 26 anos, 
Antônio Carlos Rodrigues conta 
que essa era uma demanda an-
tiga da população e, após anos, 
foi solucionada. “Ando por aqui 
há muito tempo e esse proble-
ma sempre me incomodou.

O local acumulava água 
com mau cheiro e com risco 
de proliferação da dengue. Essa 
obra é essencial para a popula-
ção”, pontuou. (DL)

Na ocasião, o local 
acumulava água 
de chuva e esgoto e 
gerava transtornos
aos motoristas  
que por lá 
passavam

 A Uma situação que pode 
mudar o cenário político de 
Praia Grande, principalmen-
te em relação ao legislativo 
da Cidade. Na próxima sexta-
-feira (26), o Cartório Eleitoral 
da 317ª Zona Eleitoral finaliza 
o reprocessamento de votos 
de 15 dos 600 candidatos que 
conseguiram, na Justiça, soli-
citar a recontagem dos votos.

Com isso, se aumentar o 
número de votos das eleições 
proporcionais de 2020 para 
os candidatos inconforma-
dos, automaticamente alte-
ra o quociente eleitoral que 
pode gerar uma redefinição 
da quantidade de cadeiras 
destinadas a cada partido na 
Câmara. 

Segundo o chefe do Car-
tório, Frederico Borges Af-
fonso, o presidente da Casa, 
vereador Marco Antônio de 
Sousa (PSDB), já foi comuni-
cado que, por sua vez, já in-
formou os demais membros 
da Mesa Diretora – Romulo 

Polêmica: Praia Grande faz recontagem de votos de vereador

Nos bastidores da Casa, a expectativa que o reprocessamento 
acabe tirando o mandato de dois ou três parlamentares
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Brasil Rebouças (Podemos e 
vice-presidente); Marcelino 
Santos Gomes (PSDB – pri-
meiro secretário) e Natanael 
Vieira de Oliveira (PSDB - se-
gundo secretário).  

Conforme apurado nos 
bastidores da Casa, o repro-
cessamento já está tirando o 
sono dos 22 parlamentares 
de Praia Grande, sendo que a 
maioria apoia a atual prefeita 
Raquel Chini (PSDB). A pró-
pria Mesa tem três tucanos. 

Ontem, na sessão, falou-
-se da possibilidade de dois 
ou três perderem a cadeira, 
mas ainda seria mera espe-
culação, visto que está tudo 
ainda sendo analisado pelo 
cartório.

Procurado, o presidente 
Marco de Sousa disse estar 
tranquilo em relação ao re-
processamento. 

“Estamos todos aguar-
dando o anúncio do cartó-
rio na próxima sexta-feira. 
Mas acreditamos que nada 

vai mudar porque os votos 
foram computados e ficamos 
sabendo, de forma extraofi-
cial, que nada irá mudar em 
relação à composição da Câ-
mara de Praia Grande”, disse.

POLÊMICA.
O reprocessamento a pratica-
mente dois meses do final do 
ano só aumenta a polêmicas 
em torno do legislativo praia-
grandense este ano. 

Vale lembrar que gerou 
confusão o anúncio que a 
Mesa Diretora vislumbra gas-
tar com a construção de uma 
nova sede, prevista para ocu-
par um terreno na Avenida 
Presidente Kennedy, no bair-
ro Mirim, próximo à Prefei-
tura, Fórum e demais órgãos 
públicos. 

Isso porque a atual sede 
– Praça Vereador Vital Mu-
niz, no bairro Boqueirão - foi 
reformada ao custo de R$ 2,3 
milhões para adaptação e 
acomodação dos parlamen-

tares após aumento de cadei-
ras. Sousa já avisou que nada 
ainda está acertado.   

O assunto veio a público 
após munícipes se mostra-
rem indignados com verea-
dores que aprovaram, a par-
tir de 2025, um aumento de 
subsídios (salários) em qua-
se 50%, mais um terço de fé-
rias remuneradas e 13º salá-
rio. (Carlos Ratton)

Na sexta (26), 
o Cartório 
Eleitoral da 317ª 
Zona Eleitoral 
finaliza o 
reprocessamento 
de votos de 
15 dos 600 
candidatos que 
conseguiram, na 
Justiça, solicitar a 
recontagem
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Publicidade Legal

 A O ministro Paulo Guedes 
(Economia) disse nesta terça-
-feira (23) que enviou recursos 
para sua empresa sediada em 
paraíso fiscal para escapar de 
impostos cobrados nos Esta-
dos Unidos. A estratégia tam-
bém evita tributos no Brasil.

Segundo o ministro, o en-
vio dos recursos à empresa 
foi feito entre 2014 e 2015 
para investimento em ações 
americanas. Guedes afir-
mou que recebeu na época 
a sugestão de conselheiros, 
como uma forma de evitar 
os tributos nos Estados Uni-
dos no caso de sua morte.

A legislação americana 
taxa em quase 50% os recur-
sos de pessoas que morreram 
no momento da transição do 
patrimônio para os herdei-
ros. No Brasil, os estados fa-

zem cobrança parecida por 
meio do ITCMD (Imposto de 
Transmissão Causa Mortis e 
Doação) -que chega a até 8%.

“Se você tiver uma ação 
no nome da pessoa física 
e falecer, 46% é expropria-
do pelo governo america-
no [...]. Então, se você usar 
offshore, você pode fazer 
esse investimento. Se você 
morrer, em vez de ir para 
o governo americano, vai 
para a sucessão”, disse.

Guedes, sua esposa e sua 
filha são acionistas de uma 
offshore nas Ilhas Virgens Bri-
tânicas, conhecido paraíso fis-
cal, segundo reportagens pu-
blicadas por veículos como a 
revista Piauí e o jornal El País, 
que participam do projeto do 
Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos. (FP)

Guedes usou offshore
para fugir de taxação

 A Já está disponível para 
consulta o lote residual 
de restituição do Imposto 
de Renda de Pessoa Física 
(IRPF) do mês de novembro 
de 2021. O lote inclui tam-
bém restituições residuais 
de exercícios anteriores. Se-
gundo a Receita, o crédito 
bancário para 260.412 contri-
buinte será realizado no dia 
30 deste mês, no valor total 
de R$ 450 milhões.

Além de contribuin-
tes que têm prioridade le-
gal, como idosos, pessoas 
com alguma deficiência fí-
sica ou mental ou moléstia 
grave e aqueles cuja maior 
fonte de renda é o magis-
tério, também estão nesse 
lote 199.668 contribuintes 
não prioritários que entre-
garam a declaração até o úl-
timo dia 9.

Para saber se a restituição 
está disponível, o contribuin-

te deve acessar a página da 
Receita na internet, selecio-
nar em Meu Imposto de Ren-
da e, em seguida, em Con-
sultar a Restituição. A página 
apresenta orientações e os ca-
nais de prestação do serviço, 
permitindo a consulta simpli-
ficada ou completa da situa-
ção da declaração, por meio 
do extrato de processamento, 
acessado no e-CAC.

Se identificar alguma pen-
dência na declaração, o con-
tribuinte pode retificá-la, cor-
rigindo as informações que 
porventura estejam equivo-
cadas.

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets 
e smartphones que possibili-
ta consultar diretamente nas 
bases da Receita Federal infor-
mações sobre liberação das 
restituições do IRPF e a situa-
ção cadastral de uma inscri-
ção no CPF. (AB)

IR: liberada consulta 
para o lote residual

SINDICAL

 A Debatida em meados deste 
ano com o setor privado, a pro-
posta do governo de criar um 
MEI digital para entregadores 
de aplicativo não cumpriu os 
prazos estipulados e, segundo 
envolvidos na discussão, em-
perrou e não deve avançar.

A ideia na mesa de nego-
ciação criava o MED –um tipo 
de microempreendedor indi-
vidual destinado a trabalha-
dores digitais. O Ministério 
do Trabalho e da Previdência 
queria entregar ao Congresso 
a minuta final de medida pro-
visória em setembro.

A expectativa do setor é 
que o governo proponha um 

projeto de lei complementar. 
Procurado, o Ministério da 
Economia não se pronunciou.

O objetivo do MED era 
abarcar diversas atividades in-
termediadas pela internet, co-
meçando pelos entregadores 
de mercadorias de platafor-
mas como Ube Eats, iFood e 
Rappi, que totalizariam cerca 
de 1,5 milhão de entregadores.

No MED, os entregadores 
contribuíram obrigatoria-
mente com R$ 55 mensais 
para conseguir aposentado-
ria por tempo de serviço, 
auxílio-doença, pensão e li-
cença paternidade ou ma-
ternidade. (FP)

Para entregadores,
‘MEI digital’ emperra

 D Brasil suspendeu as 
exportações de carne 

bovina para a China 
em 4 de setembro após 
autoridades sanitárias 

terem detectado dois 
casos atípicos de doença 

da vaca louca, mas a 
carne que já estava nos 
portos continuou sendo 

exportada
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As autoridades alfandegárias da Chi-
na disseram nesta terça-feira (23) 
que aceitarão pedidos de importa-
ção de carne bovina brasileira que 
tenha recebido certificado sanitário 

antes de 4 de setembro, potencialmente permi-
tindo que os carregamentos retidos nos portos 
chineses finalmente sejam liberados na alfân-
dega.

O Brasil suspendeu as exportações de car-
ne bovina para a China em 4 de setembro após 
detectar dois casos atípicos de doença da vaca 
louca, mas a carne que já estava nos portos 
continuou sendo exportada, com a maior parte 

não conseguindo passar pela alfândega na 
chegada à China.

Os casos foram conside-
rados “atípicos” por serem 
de um tipo espontâneo, e 
não por transmissão no re-
banho.

De acordo com a Organi-

zação Internacional de Saúde Animal (OIE, na 
sigla em inglês), casos “atípicos” não oferecem 
riscos à saúde humana e animal, e são em geral 
detectados em bovinos mais velhos.

A alfândega chinesa atualizou seu site nesta 
terça-feira para informar que agora está acei-
tando pedidos de importação de carne bovina 
certificada antes da suspensão.

Não ficou claro quanto tempo esses procedi-
mentos levariam, ou a quantidade de produto 
presa no limbo desde a suspensão.

O Brasil é o principal fornecedor de carne 
bovina da China, atendendo a cerca de 40% de 
suas importações, e os compradores espera-
vam inicialmente que o comércio fosse reto-
mado em algumas semanas.

Desde que os casos em bovinos foram 
anunciados, o Brasil também notificou dois 
casos de distúrbio neurodegenerativo em pes-
soas, embora autoridades tenham dito que 
eles não estavam relacionados ao consumo de 
carne bovina. (AB)

China só deverá aceitar 
carne bovina do Brasil 
certificada até setembro

Atualmente, 
o Brasil é 
o principal 
fornecedor de 
carne bovina 
da China, 
atendendo 
a cerca de 
40% de suas 
importações

Fique 
ligado  

 D Às vésperas do Natal, lojas e shoppings costumam funcionar 
com horário ampliado, o que exige consumo maior de eletricidade

DIVULGAÇÃO

Luz: conta
‘aperta’ até
decoração
de Natal
SALGADO. Valores altos da conta 
de energia elétrica fazem comércios 
repensarem decoração natalina

Reflexo da crise hídrica, a 
conta de luz mais cara é 
um desafio adicional para 
o varejo no Natal deste 
ano, segundo analistas e 

empresários.
É que, além de elevar a inflação 

para o consumidor, as tarifas mais al-
tas de energia elétrica aumentam os 
custos de operação para os lojistas, 
que apostam na data para aquecer as 
vendas.

Às vésperas do Natal, lojas e sho-
ppings costumam funcionar com 
horário ampliado, o que exige um 
consumo maior de eletricidade.

“A pressão da energia traz dois 
impactos. O primeiro é a redução 
no poder de compra do consumidor 
com a energia mais cara e a subida 
da inflação”, aponta o economista 
Fabio Bentes, da CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo).

“O segundo efeito é de custo. A 
energia tem peso bastante significa-
tivo para determinados segmentos 
do comércio”, emenda.

Segundo Bentes, a luz representa, 

em média, 7,6% das despesas de ope-
ração no varejo.

Em hipermercados e supermerca-
dos, a marca sobe para 10,4%, devido 
ao uso de equipamentos para refri-
geração de produtos. Esse percentual 
fica ainda maior e beira os 20% no 
caso de mercados e armazéns de pe-
queno porte, indica o economista.

Ao longo deste ano, a energia fi-
cou mais cara em razão da crise hí-
drica no Brasil.

A escassez de chuva força o acio-
namento de usinas térmicas, o que 
aumenta os custos para geração de 
eletricidade. O reflexo é a conta mais 
alta para empresas e consumidores.

No cálculo do IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo), 
a energia elétrica residencial acumu-
la alta de 19,13% no ano, até outubro, e 
disparada de 30,27% em 12 meses.

A luz é uma das principais respon-
sáveis pela escalada do índice oficial 
de inflação do Brasil. O IPCA chegou a 
10,67% em 12 meses, até outubro, de 
acordo com o IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística).

Em meio a esse cenário, até a mon-

tagem das tradicionais decorações 
com luzes natalinas, em centros co-
merciais ou em espaços abertos, ten-
dem a ficar mais custosas neste ano.

O Natal Luz, no município de 
Gramado, na serra gaúcha, começa 
a sentir o efeito da luz mais cara, se-
gundo a organização do evento, que 
começou no final de outubro e vai 
até janeiro.

A programação é composta por 
uma série de espetáculos natalinos, e 
pontos da cidade são decorados com 
luzes e enfeites da data.

“Sem dúvida nenhuma, teremos 
um impacto bastante expressivo em 
relação aos outros anos e, principal-
mente, em relação aos meses em 
que esses pontos de energia não são 
utilizados”, diz a arquiteta Tatiana 
Ferreira, chefe do departamento de 
infraestrutura e segurança da Gra-
madotur, autarquia responsável pelo 
Natal Luz.

“Ainda não conseguimos estabe-
lecer um comparativo, pois não com-
pletamos um mês de evento, mas 
já se percebe o impacto financeiro”, 
completa. (FP)

SINDICATO DE CONFERENTES 
  DE CARGA, DESCARGA E CAPATAZIA DO PORTO DE SANTOS, 

SÃO VICENTE, GUARUJÁ, CUBATÃO E SÃO SEBASTIÃO
  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados os associados deste Sindicato para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na sede social, na Rua João Pessoa, nº. 296 
- 2º andar – Centro - Santos, SP, no próximo dia 30/11/2021, terça-feira, 09h00, em primeira 
convocação, havendo número legal de presentes, ou, às 10h00, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1 - Leitura, discussão e aprovação de ata da assembleia anterior de 21/10/2021;
2 - Leitura, discussão e votação, da proposta orçamentária para o exercício de 2022, com 
respectivo parecer do Conselho Fiscal. 

Santos, 24 de novembro de 2021.

Wilk Aparecido de Santa Cruz
Presidente                                                
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 A Um homem de 28 anos foi 
preso após ameaçar de morte 
a ex-namorada, de 19 anos, e 
agredir um policial militar que 
atendeu à ocorrência nesta 
terça-feira (23), em Praia Gran-
de. Segundo apurado pela Re-
portagem, o suspeito deu um 
tapa no rosto e um chute no 
policial, após afirmar que a jo-
vem ia “virar estrelinha”.

O caso ocorreu no bairro 
Esmeralda, a Polícia Militar foi 
acionada pela irmã da jovem. 
Os policiais encontraram o 
suspeito ingerindo bebida al-
coólica e deitado na calçada do 
imóvel da vítima.

A responsável pela denún-
cia informou que o suspeito 
não aceitava o fim do relacio-
namento e que costumava fa-
zer ameaças de morte à sua 
irmã. Conforme relato da ex 
do suspeito, as ameaças eram 
constantes e, pouco antes da 
ocorrência, o suspeito afirmou 
que ela ia “virar estrelinha”.

Segundo a Polícia, o suspei-
to interferia a conversa a todo 
momento. Ele foi contido após 

O caso ocorreu no bairro Esmeralda, a Polícia Militar foi acionada 
pela irmã da jovem. Os policiais encontraram o suspeito bebendo

REPRODUÇÃO

Suspeito dá tapa na cara 
de PM ao ser abordado

PRAIA GRANDE. Homem foi indiciado por resistência, ameaça, injúria e violência doméstica

se aproximar de um dos poli-
ciais, lhe dar um tapa no rosto 
e chutar a sua perna.

O suspeito conseguiu fu-
gir por cerca de 50 metros, 
mas foi capturado. Ele sofreu 
alguns ferimentos leves nos 
lábios e pés, por isso foi enca-
minhado à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Quietude.

Após o atendimento, ele 
foi levado para a Delegacia 
Sede de Praia Grande, onde o 
caso foi registrado. Ele foi pre-
so em flagrante por ameaça, 
injúria, resistência e violên-
cia doméstica. O caso segue 
em investigação. (DL)

 A Um caminhoneiro, de 44 
anos, foi preso por tráfico de 
drogas após uma cão farejador 
da Polícia Civil encontrar cocaí-
na em seu veículo na tarde des-
ta segunda-feira (22), em Praia 
Grande. As autoridades apreen-
deram 6 tabletes da droga em 
posse do caminhoneiro no bair-
ro Canto do Forte.

Policiais da 1ª Delegacia de 
Investigações Gerais da DEIC 
do Deinter/6 investigavam o 
tráfico de drogas praticado por 
organização criminosa. Dessa 
forma, a equipe apurou que um 
caminhão com um container 
instalado em seu reboque ,si-
tuado na rua Marechal, estaria 

Além dos seis tablets, também foi apreendida uma pistola 9mm 
sem munição e três carregadores em sua residência em PG

DIVULGAÇÃO

Caminhoneiro é 
preso com cocaína

com drogas armazenadas.
Um cão farejador treinado 

detectou a substância ilícita, 
que estava nos fundos do con-
tainer. Ao acessarem o com-
partimento, foram retirados 
seis tabletes de cocaína (6.736 
gramas). O caminhoneiro afir-
mou ser o responsável pela 
posse direta do veículo e por 
sua condução. Os policiais se 
dirigiram até a sua residência, 
onde foi apreendida uma pis-
tola 9mm sem munição e três 
carregadores.

Ele foi autuado em flagran-
te por tráfico de drogas e en-
caminhado à cadeia pública 
local. (DL)

A responsável 
pela denúncia 
informou que 
o suspeito não 
aceitava o fim do 
relacionamento 
e que costumava 
fazer ameaças

Nesta quarta, a Região terá mínima de 20ºC e máxima de até 26ºC

 A Depois de uma sequência 
de dias com calor intenso e 
mormaço marcado por tem-
peraturas superiores a 32ºC, 
a Baixada Santista deverá ga-
nhar uma folga nos próximos 
dias do clima quente e pode 
ser até mesmo que pinte uma 
chuva no meio do caminho.

Nesta quarta-feira (24), de 
acordo com dados dos por-
tais Climatempo e Weather.
com, Santos e Região deverão 
contar com mínima de 20ºC 
e máxima de até 26ºC. A chu-
va não deve passar da marca 
de 2 milímetros, entretanto.

Já a próxima quinta-fei-
ra (25) não deverá registrar 
pancadas de chuva e as tem-
peraturas oscilam um pouco 
mais do que costume, mas 
novamente sem chegar a ex-

Baixada deve ganhar folga do mormaço 
antes de chuva desabar na Região
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tremos. A mínima deverá ser 
18ºC e a máxima não passa 
de 27ºC.

A água volta a cair na Bai-
xada Santista a partir de sex-
ta-feira (26), e dessa vez com 
mais força do que anterior-
mente. Ambos os sites apon-
tam 15 milímetros de chuva, 
enquanto a temperatura mí-
nima fica em 20ºC. A máxima 
não passa de 29ºC.

O pouco de chuva que so-
brar da sexta ainda deve con-
tinuar no sábado (27), mas por 
pouco tempo, uma vez que o 
dia deve ter clima mais está-
vel e com temperaturas que 
vão de 20ºC a 26ºC. 

Já a temperatura máxima 
do domingo (28) deverá re-
petir a mesma marca do dia 
anterior. (DL)

 A A Prefeitura de São Vicente, 
em conjunto com a Sabesp, so-
lucionou um problema em um 
trecho da Avenida Martins Fon-
tes (Linha Amarela), próximo ao 
Santo Bar.

Na ocasião, o local acumula-
va água de chuva e esgoto e ge-
rava transtornos, fazendo com 
que os motoristas que por lá 
passavam tivessem que desviar 
da enorme poça. Além disso, o 
trecho era um potencial foco do 
mosquito Aedes aegypti, já que 
acumulava água.

“Realizamos serviço de dre-
nagem para captar essa água 
que ficava parada.  Com isso, 
o local não vai mais acumular 
esgoto ou água da chuva, me-
lhorando também o fluxo de 
trânsito da via”, explica o re-
presentante da Sedup, Améri-
co Vanderlei da Silva Rodrigues.

SV realiza obra para 
conter enchentes

Servidor público há 26 anos, 
Antônio Carlos Rodrigues conta 
que essa era uma demanda an-
tiga da população e, após anos, 
foi solucionada. “Ando por aqui 
há muito tempo e esse proble-
ma sempre me incomodou.

O local acumulava água 
com mau cheiro e com risco 
de proliferação da dengue. Essa 
obra é essencial para a popula-
ção”, pontuou. (DL)

Na ocasião, o local 
acumulava água 
de chuva e esgoto e 
gerava transtornos
aos motoristas  
que por lá 
passavam

 A Uma situação que pode 
mudar o cenário político de 
Praia Grande, principalmen-
te em relação ao legislativo 
da Cidade. Na próxima sexta-
-feira (26), o Cartório Eleitoral 
da 317ª Zona Eleitoral finaliza 
o reprocessamento de votos 
de 15 dos 600 candidatos que 
conseguiram, na Justiça, soli-
citar a recontagem dos votos.

Com isso, se aumentar o 
número de votos das eleições 
proporcionais de 2020 para 
os candidatos inconforma-
dos, automaticamente alte-
ra o quociente eleitoral que 
pode gerar uma redefinição 
da quantidade de cadeiras 
destinadas a cada partido na 
Câmara. 

Segundo o chefe do Car-
tório, Frederico Borges Af-
fonso, o presidente da Casa, 
vereador Marco Antônio de 
Sousa (PSDB), já foi comuni-
cado que, por sua vez, já in-
formou os demais membros 
da Mesa Diretora – Romulo 

Polêmica: Praia Grande faz recontagem de votos de vereador

Nos bastidores da Casa, a expectativa que o reprocessamento 
acabe tirando o mandato de dois ou três parlamentares
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Brasil Rebouças (Podemos e 
vice-presidente); Marcelino 
Santos Gomes (PSDB – pri-
meiro secretário) e Natanael 
Vieira de Oliveira (PSDB - se-
gundo secretário).  

Conforme apurado nos 
bastidores da Casa, o repro-
cessamento já está tirando o 
sono dos 22 parlamentares 
de Praia Grande, sendo que a 
maioria apoia a atual prefeita 
Raquel Chini (PSDB). A pró-
pria Mesa tem três tucanos. 

Ontem, na sessão, falou-
-se da possibilidade de dois 
ou três perderem a cadeira, 
mas ainda seria mera espe-
culação, visto que está tudo 
ainda sendo analisado pelo 
cartório.

Procurado, o presidente 
Marco de Sousa disse estar 
tranquilo em relação ao re-
processamento. 

“Estamos todos aguar-
dando o anúncio do cartó-
rio na próxima sexta-feira. 
Mas acreditamos que nada 

vai mudar porque os votos 
foram computados e ficamos 
sabendo, de forma extraofi-
cial, que nada irá mudar em 
relação à composição da Câ-
mara de Praia Grande”, disse.

POLÊMICA.
O reprocessamento a pratica-
mente dois meses do final do 
ano só aumenta a polêmicas 
em torno do legislativo praia-
grandense este ano. 

Vale lembrar que gerou 
confusão o anúncio que a 
Mesa Diretora vislumbra gas-
tar com a construção de uma 
nova sede, prevista para ocu-
par um terreno na Avenida 
Presidente Kennedy, no bair-
ro Mirim, próximo à Prefei-
tura, Fórum e demais órgãos 
públicos. 

Isso porque a atual sede 
– Praça Vereador Vital Mu-
niz, no bairro Boqueirão - foi 
reformada ao custo de R$ 2,3 
milhões para adaptação e 
acomodação dos parlamen-

tares após aumento de cadei-
ras. Sousa já avisou que nada 
ainda está acertado.   

O assunto veio a público 
após munícipes se mostra-
rem indignados com verea-
dores que aprovaram, a par-
tir de 2025, um aumento de 
subsídios (salários) em qua-
se 50%, mais um terço de fé-
rias remuneradas e 13º salá-
rio. (Carlos Ratton)

Na sexta (26), 
o Cartório 
Eleitoral da 317ª 
Zona Eleitoral 
finaliza o 
reprocessamento 
de votos de 
15 dos 600 
candidatos que 
conseguiram, na 
Justiça, solicitar a 
recontagem
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Publicidade Legal

 A O ministro Paulo Guedes 
(Economia) disse nesta terça-
-feira (23) que enviou recursos 
para sua empresa sediada em 
paraíso fiscal para escapar de 
impostos cobrados nos Esta-
dos Unidos. A estratégia tam-
bém evita tributos no Brasil.

Segundo o ministro, o en-
vio dos recursos à empresa 
foi feito entre 2014 e 2015 
para investimento em ações 
americanas. Guedes afir-
mou que recebeu na época 
a sugestão de conselheiros, 
como uma forma de evitar 
os tributos nos Estados Uni-
dos no caso de sua morte.

A legislação americana 
taxa em quase 50% os recur-
sos de pessoas que morreram 
no momento da transição do 
patrimônio para os herdei-
ros. No Brasil, os estados fa-

zem cobrança parecida por 
meio do ITCMD (Imposto de 
Transmissão Causa Mortis e 
Doação) -que chega a até 8%.

“Se você tiver uma ação 
no nome da pessoa física 
e falecer, 46% é expropria-
do pelo governo america-
no [...]. Então, se você usar 
offshore, você pode fazer 
esse investimento. Se você 
morrer, em vez de ir para 
o governo americano, vai 
para a sucessão”, disse.

Guedes, sua esposa e sua 
filha são acionistas de uma 
offshore nas Ilhas Virgens Bri-
tânicas, conhecido paraíso fis-
cal, segundo reportagens pu-
blicadas por veículos como a 
revista Piauí e o jornal El País, 
que participam do projeto do 
Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos. (FP)

Guedes usou offshore
para fugir de taxação

 A Já está disponível para 
consulta o lote residual 
de restituição do Imposto 
de Renda de Pessoa Física 
(IRPF) do mês de novembro 
de 2021. O lote inclui tam-
bém restituições residuais 
de exercícios anteriores. Se-
gundo a Receita, o crédito 
bancário para 260.412 contri-
buinte será realizado no dia 
30 deste mês, no valor total 
de R$ 450 milhões.

Além de contribuin-
tes que têm prioridade le-
gal, como idosos, pessoas 
com alguma deficiência fí-
sica ou mental ou moléstia 
grave e aqueles cuja maior 
fonte de renda é o magis-
tério, também estão nesse 
lote 199.668 contribuintes 
não prioritários que entre-
garam a declaração até o úl-
timo dia 9.

Para saber se a restituição 
está disponível, o contribuin-

te deve acessar a página da 
Receita na internet, selecio-
nar em Meu Imposto de Ren-
da e, em seguida, em Con-
sultar a Restituição. A página 
apresenta orientações e os ca-
nais de prestação do serviço, 
permitindo a consulta simpli-
ficada ou completa da situa-
ção da declaração, por meio 
do extrato de processamento, 
acessado no e-CAC.

Se identificar alguma pen-
dência na declaração, o con-
tribuinte pode retificá-la, cor-
rigindo as informações que 
porventura estejam equivo-
cadas.

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets 
e smartphones que possibili-
ta consultar diretamente nas 
bases da Receita Federal infor-
mações sobre liberação das 
restituições do IRPF e a situa-
ção cadastral de uma inscri-
ção no CPF. (AB)

IR: liberada consulta 
para o lote residual

SINDICAL

 A Debatida em meados deste 
ano com o setor privado, a pro-
posta do governo de criar um 
MEI digital para entregadores 
de aplicativo não cumpriu os 
prazos estipulados e, segundo 
envolvidos na discussão, em-
perrou e não deve avançar.

A ideia na mesa de nego-
ciação criava o MED –um tipo 
de microempreendedor indi-
vidual destinado a trabalha-
dores digitais. O Ministério 
do Trabalho e da Previdência 
queria entregar ao Congresso 
a minuta final de medida pro-
visória em setembro.

A expectativa do setor é 
que o governo proponha um 

projeto de lei complementar. 
Procurado, o Ministério da 
Economia não se pronunciou.

O objetivo do MED era 
abarcar diversas atividades in-
termediadas pela internet, co-
meçando pelos entregadores 
de mercadorias de platafor-
mas como Ube Eats, iFood e 
Rappi, que totalizariam cerca 
de 1,5 milhão de entregadores.

No MED, os entregadores 
contribuíram obrigatoria-
mente com R$ 55 mensais 
para conseguir aposentado-
ria por tempo de serviço, 
auxílio-doença, pensão e li-
cença paternidade ou ma-
ternidade. (FP)

Para entregadores,
‘MEI digital’ emperra

 D Brasil suspendeu as 
exportações de carne 

bovina para a China 
em 4 de setembro após 
autoridades sanitárias 

terem detectado dois 
casos atípicos de doença 

da vaca louca, mas a 
carne que já estava nos 
portos continuou sendo 

exportada

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

As autoridades alfandegárias da Chi-
na disseram nesta terça-feira (23) 
que aceitarão pedidos de importa-
ção de carne bovina brasileira que 
tenha recebido certificado sanitário 

antes de 4 de setembro, potencialmente permi-
tindo que os carregamentos retidos nos portos 
chineses finalmente sejam liberados na alfân-
dega.

O Brasil suspendeu as exportações de car-
ne bovina para a China em 4 de setembro após 
detectar dois casos atípicos de doença da vaca 
louca, mas a carne que já estava nos portos 
continuou sendo exportada, com a maior parte 

não conseguindo passar pela alfândega na 
chegada à China.

Os casos foram conside-
rados “atípicos” por serem 
de um tipo espontâneo, e 
não por transmissão no re-
banho.

De acordo com a Organi-

zação Internacional de Saúde Animal (OIE, na 
sigla em inglês), casos “atípicos” não oferecem 
riscos à saúde humana e animal, e são em geral 
detectados em bovinos mais velhos.

A alfândega chinesa atualizou seu site nesta 
terça-feira para informar que agora está acei-
tando pedidos de importação de carne bovina 
certificada antes da suspensão.

Não ficou claro quanto tempo esses procedi-
mentos levariam, ou a quantidade de produto 
presa no limbo desde a suspensão.

O Brasil é o principal fornecedor de carne 
bovina da China, atendendo a cerca de 40% de 
suas importações, e os compradores espera-
vam inicialmente que o comércio fosse reto-
mado em algumas semanas.

Desde que os casos em bovinos foram 
anunciados, o Brasil também notificou dois 
casos de distúrbio neurodegenerativo em pes-
soas, embora autoridades tenham dito que 
eles não estavam relacionados ao consumo de 
carne bovina. (AB)

China só deverá aceitar 
carne bovina do Brasil 
certificada até setembro

Atualmente, 
o Brasil é 
o principal 
fornecedor de 
carne bovina 
da China, 
atendendo 
a cerca de 
40% de suas 
importações

Fique 
ligado  

 D Às vésperas do Natal, lojas e shoppings costumam funcionar 
com horário ampliado, o que exige consumo maior de eletricidade

DIVULGAÇÃO

Luz: conta
‘aperta’ até
decoração
de Natal
SALGADO. Valores altos da conta 
de energia elétrica fazem comércios 
repensarem decoração natalina

Reflexo da crise hídrica, a 
conta de luz mais cara é 
um desafio adicional para 
o varejo no Natal deste 
ano, segundo analistas e 

empresários.
É que, além de elevar a inflação 

para o consumidor, as tarifas mais al-
tas de energia elétrica aumentam os 
custos de operação para os lojistas, 
que apostam na data para aquecer as 
vendas.

Às vésperas do Natal, lojas e sho-
ppings costumam funcionar com 
horário ampliado, o que exige um 
consumo maior de eletricidade.

“A pressão da energia traz dois 
impactos. O primeiro é a redução 
no poder de compra do consumidor 
com a energia mais cara e a subida 
da inflação”, aponta o economista 
Fabio Bentes, da CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo).

“O segundo efeito é de custo. A 
energia tem peso bastante significa-
tivo para determinados segmentos 
do comércio”, emenda.

Segundo Bentes, a luz representa, 

em média, 7,6% das despesas de ope-
ração no varejo.

Em hipermercados e supermerca-
dos, a marca sobe para 10,4%, devido 
ao uso de equipamentos para refri-
geração de produtos. Esse percentual 
fica ainda maior e beira os 20% no 
caso de mercados e armazéns de pe-
queno porte, indica o economista.

Ao longo deste ano, a energia fi-
cou mais cara em razão da crise hí-
drica no Brasil.

A escassez de chuva força o acio-
namento de usinas térmicas, o que 
aumenta os custos para geração de 
eletricidade. O reflexo é a conta mais 
alta para empresas e consumidores.

No cálculo do IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo), 
a energia elétrica residencial acumu-
la alta de 19,13% no ano, até outubro, e 
disparada de 30,27% em 12 meses.

A luz é uma das principais respon-
sáveis pela escalada do índice oficial 
de inflação do Brasil. O IPCA chegou a 
10,67% em 12 meses, até outubro, de 
acordo com o IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística).

Em meio a esse cenário, até a mon-

tagem das tradicionais decorações 
com luzes natalinas, em centros co-
merciais ou em espaços abertos, ten-
dem a ficar mais custosas neste ano.

O Natal Luz, no município de 
Gramado, na serra gaúcha, começa 
a sentir o efeito da luz mais cara, se-
gundo a organização do evento, que 
começou no final de outubro e vai 
até janeiro.

A programação é composta por 
uma série de espetáculos natalinos, e 
pontos da cidade são decorados com 
luzes e enfeites da data.

“Sem dúvida nenhuma, teremos 
um impacto bastante expressivo em 
relação aos outros anos e, principal-
mente, em relação aos meses em 
que esses pontos de energia não são 
utilizados”, diz a arquiteta Tatiana 
Ferreira, chefe do departamento de 
infraestrutura e segurança da Gra-
madotur, autarquia responsável pelo 
Natal Luz.

“Ainda não conseguimos estabe-
lecer um comparativo, pois não com-
pletamos um mês de evento, mas 
já se percebe o impacto financeiro”, 
completa. (FP)

SINDICATO DE CONFERENTES 
  DE CARGA, DESCARGA E CAPATAZIA DO PORTO DE SANTOS, 

SÃO VICENTE, GUARUJÁ, CUBATÃO E SÃO SEBASTIÃO
  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados os associados deste Sindicato para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na sede social, na Rua João Pessoa, nº. 296 
- 2º andar – Centro - Santos, SP, no próximo dia 30/11/2021, terça-feira, 09h00, em primeira 
convocação, havendo número legal de presentes, ou, às 10h00, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1 - Leitura, discussão e aprovação de ata da assembleia anterior de 21/10/2021;
2 - Leitura, discussão e votação, da proposta orçamentária para o exercício de 2022, com 
respectivo parecer do Conselho Fiscal. 

Santos, 24 de novembro de 2021.

Wilk Aparecido de Santa Cruz
Presidente                                                
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 A O presidente da Petrobras, 
Joaquim Silva e Luna, disse, 
nesta terça-feira (23), que a Pe-
trobras não tem o monopólio 
no setor de combustíveis no 
Brasil desde 1997 e que, por 
isso, não é correto responsabi-
lizar unicamente a estatal pelo 
aumento dos preços.

“Boa parte da sociedade 
está presa à Petrobras de on-
tem e não à de hoje. A afirma-
ção de que a Petrobras é um 
monopólio não está correta. 
Ela compete livremente com 
outros atores do mercado”, dis-
se durante audiência pública 
na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado.

Convidado para esclare-
cer as altas nos valores cobra-
dos pelo diesel e a gasolina 
aos senadores, Silva e Luna dis-
se que a estatal responde por 
apenas uma fração dos pre-
ços do combustível no Bra-
sil. Ele lembrou aos senadores 
que empresas importadoras 
têm participação no mercado 
e na formação de preços. Entre 
exemplos de grandes importa- Joaquim Silva e Luna  disse que a Petrobras não tem o monopólio no setor de combustíveis desde 1997

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Presidente da Petrobras diz 
‘não ter monopólio do setor’

doras de diesel e gasolina, ele 
citou Vibra, Ipiranga, Raízen e 
a Atem. 

“A Petrobras acompanha 
preços de mercado, resultado 
do equilíbrio entre oferta e de-
manda. A Petrobras reajusta os 
preços dos combustíveis ob-
servando os mercados exter-
no e interno, competição entre 
produtores e importadores e a 
variação do preço no mercado 
mundial, observando se trata 
de fenômeno conjuntural ou 
estrutural”, argumentou.

PANDEMIA
Silva e Luna iniciou a exposi-
ção com um resumo do con-
texto internacional que afe-
tou o preço do petróleo nos 
últimos dois anos. Ele lembrou 
que o preço do petróleo no 
mercado internacional, o PPI, 
preço de paridade de importa-
ção, não é a única variável que 
afeta os valores praticados pela 
empresa.
A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta.  
(AB e GSP)

30% das 
mulheres 
já foram 
ameaçadas 

 A Segundo uma pesquisa rea-
lizada pelos institutos Loco-
motiva e Patrícia Galvão, cerca 
de 90% dos brasileiros enten-
dem que o local de maior ris-
co para o feminicídio é dentro 
de casa, pelos companheiros 
das vítimas.  

 Essa ideia se torna válida 
pela quantidade de mulheres 
que relatam ameaças de mor-
te pelos seus parceiros ou ex: 
30% delas, o equivalente a 25,7 
milhões de brasileiras. A tenta-
tiva de feminicídio ocorreu em 
1 a cada seis delas.

Apenas 34% denunciaram 
à polícia, a maioria delas (57%) 
terminaram o relacionamen-
to e 12% não tiveram nenhu-
ma atitude.  

A pesquisa foi realizada 
com a participação de 1.503 
pessoas, sendo 1.001 mulhe-
res e 502 homens. A idade dos 
participantes são 18 anos de 
idade ou mais, e foi realizada 
entre os dias 22 de setembro e 
6 de outubro de 2021 em todo 
o país. A margem de erro é de 
2,5 pontos percentuais.

Segundo o Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública, em 
2020 o número de vítimas de 
feminicídio foi recorde. Houve 
1.350 vítima, e um aumento de 
quase 1% em relação à 2019.

“Além de mostrar que a po-
pulação possui um alto grau 
de compreensão sobre a gra-
vidade do feminicídio no Bra-
sil e avalia que o problema 
tem aumentado nos últimos 
cinco anos, a pesquisa revela 
também que as ameaças de 
morte e tentativas de femini-
cídio fazem parte do cotidia-
no de uma parcela significativa 
das brasileiras: 30% das mu-
lheres entrevistadas já foram 
ameaçadas de morte por um 
parceiro ou ex e 16% já sofre-
ram tentativa de feminicídio”, 
diz a diretora do Instituto Pa-
trícia Galvão, Jacira Melo para 
o ‘’G1’’. (GSP) 

POR COMPANHEIRO OU EXALTOS VALORES NO PAÍS. Joaquim Silva e Luna diz que ‘Petrobras não é única responsável por preço’

 A A cidade de São Paulo vai 
às escolas, a partir desta quin-
ta-feira (25), para vacinar ado-
lescentes e tentar acelerar a 
imunização de jovens de 12 a 
17 anos contra a Covid-19.

A estratégia foi discutida 
em reunião na tarde da últi-
ma segunda-feira (23) na Se-
cretaria Municipal da Saú-
de para que os adolescentes 
completem o ciclo de vaci-
nação.

Segundo boletim divulga-
do pela pasta na segunda, ape-
nas 36,3% dos menores de ida-
de voltaram aos postos para 
tomar a segunda dose.

De acordo com o próprio 

SP vai às escolas para tentar 
acelerar vacinação de jovens

Segundo boletim, apenas 36,3% dos menores de idade voltaram  
aos postos para tomar a segunda dose do imunizante contra a Covid

Tânia Rêgo/Agência Brasil

documento, 105% do públi-
co esperado entre 12 e 17 anos 
foi imunizado com a primei-
ra dose. Entretanto, quase 585 
mil adolescentes, que já pode-
riam estar com o ciclo com-
pleto de vacinação na cidade 
de São Paulo, ainda não toma-
ram a segunda dose. 

Atualmente, a vacinação 
aos domingos é feita em par-
ques públicos para tentar 
atrair o público mais jovem, 
mas isso não tem sido sufi-
ciente.

“Vamos iniciar nesta quin-
ta-feira a vacinação nas esco-
las. Vamos fazer nas munici-
pais e estaduais”, afirmou o 

A partir desta quinta-feira (25), a Capital irá às escolas para vacinar e 
promover a aceleração da imunização de adolescentes contra a Covid

secretário municipal da Saú-
de, Edson Aparecido, à ‘’Folha’’.

Segundo ele, a vacinação 
nas escolas deverá ocorrer 
em dois dias por semana para 
que pais possam se organizar 
para acompanhar os filhos ou 
mandar uma autorização. Os 
detalhes da logística da vaci-
nação nos colégios ainda não 
foram informados pela pasta.

“As escolas também preci-
sam se planejar, assim como 
as equipes dos postos de saú-
de”, disse Aparecido.

Adolescentes de 12 a 17 
anos podem receber apenas 
doses do imunizante da Pfizer 
conta a Covid-19, que inicial-

mente tinha a aplicação da se-
gunda dose após 12 semanas. 
Porém, a Secretaria Municipal 
de Saúde anunciou no dia 24 
de setembro a redução desse 
intervalo para oito semanas, 
ou seja, 56 dias. E na semana 
passada, o governo federal re-

duziu o intervalo para 21 dias.
A secretaria tem dito que 

as mudanças nas datas po-
dem ter confundidos pais e 
adolescentes.

A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta.  
(FP)

Apenas 34% 
denunciaram à 
polícia, a maioria 
delas (57%) 
terminaram o 
relacionamento e 
12% não tiveram 
nenhuma atitude

 A Levantamento realizado 
pela Polícia Ambiental reve-
lou que de janeiro a setembro 
de 2020 foram registrados 506 
casos de crimes ambientais. Já 
em 2021, no mesmo intervalo 
de meses,  foram 971 casos, o 
que representa um aumento 
de 91%.

Ao falar sobre o levanta-
mento realizado pelo órgão, 
o agente  Vitor Calandrini de 
Araújo disse que “Muitas pes-
soas ainda cometem o crime 
ambiental por desconheci-
mento, mas a grande maioria 
faz porque a pena é branda ou 
por achar que não será punido”. 
As informações foram divulga-
das pelo “G1”.

Dentre os tipos de crimes 
ambientais se destacam os in-
cêndios em mata, soltura de 
balões, apreensão de animais 
com risco de extinção, mas a 
maior parte dos casos é de des-
carte de lixo e de entulho em 

Crimes ambientais 
têm aumento de 91%

áreas de preservação. 
Um dos exemplos do cri-

me de poluição com lixo em 
local proibido ocorre próxi-
mo à Represa Guarapiranga. 
Um morador local comentou 
o caso.  “Ninguém toma uma 
providência. Já são anos que 
isso acontece. Denunciamos, a 
polícia vem, eles dão um tem-
po, mas continuam depois que 
deixam a poeira abaixar”, disse 
o homem, que pediu para não 
ter o nome revelado.

O canal mais recomendado 
para denúncia destes crimes é 
o telefone 190.  “As denúncias 
são a porta de entrada para o 
policiamento ambiental. Para 
isso também existe um apli-
cativo, o Denúncia Ambiente, 
onde a pessoa seleciona a na-
tureza da denúncia e ela chega 
pra nós. Então conseguimos sa-
ber quantas viaturas mandar e 
fazemos uma operação”, com-
pletou o policial. (GSP)

 A A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Parti-
cipativa do Senado aprovou 
nesta terça-feira (23) requeri-
mento de convite para que o 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, explique os 
encaminhamentos que deu 
às propostas de indiciamento 
presentes no relatório final da 
CPI da Covid.

O requerimento, de auto-
ria do senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), que foi 
vice-presidente da CPI, argu-
menta que a legislação pre-
vê um prazo de 30 dias para 
que o procurador-geral “ado-
te as providências cabíveis” 
quanto ao relatório final da 
comissão.

A CPI da Covid foi encer-
rada no dia 26 de outubro, 
quando foi aprovado o rela-
tório final elaborado pelo se-
nador Renan Calheiros (MDB- 
AL). O documento pediu o 

Aras é convidado a 
explicar rumos de CPI

indiciamento do presidente 
Jair Bolsonaro e outras 77 pes-
soas, entre elas três filhos do 
chefe do Executivo, ministros, 
ex-ministros, parlamentares, 
lobistas, empresários e mé-
dicos.

O relatório foi entregue no 
dia seguinte, em mãos, a Au-
gusto Aras. 

  Em um vídeo divulgado 
pela PGR, na ocasião, o pro-
curador-geral afirmou: “Ha-
veremos de fazer um bom 
trabalho.” “Graças ao trabalho 
da CPI, nós já temos várias in-
vestigações em curso, ações 
de improbidade, denúncias 
já ajuizadas, afastamento de 
autoridades estaduais e mu-
nicipais”, disse.

Ele também disse que as 
conclusões do relatório final 
da CPI seriam tratadas com a 
“agilidade necessária”. A ma-
téria completa está no site.  
(FP)

 A A Fifa encerrou as visitas 
aos estádios escolhidos como 
potenciais sedes dos jogos da 
Copa do Mundo de 2026, que 
será realizada em conjunto 
por EUA, Canadá e México.

Após visitas a 22 cidades e 
23 estádios, a delegação da Fifa 
irá agora submeter um rela-
tório para que 16 sedes sejam 
escolhidas, embora o executi-
vo encarregado de torneios e 
eventos da Fifa, Colin Smith, 
tenha sugerido que o número 
pode não ser definitivo.

“Quando a proposta foi 
apresentada, o número 16 era 
a referência, e tomamos nota, 
mas a decisão final depende 
da Fifa”, disse Smith, após uma 
entrevista coletiva no último 
andar de um hotel no centro 
de Toronto, com vista para o 
estádio nacional do Canadá, o 
BMO Field. 

“Vamos encerrar essas vi-
sitas e então vamos decidir o 

Fifa encerra inspeção 
de estádios para jogos

número mais apropriado que 
precisamos para sediar o tor-
neio”. “Nós não marcamos o 
horário exato [do anúncio das 
sedes] ainda, mas suspeito que 
é mais provável que seja em 
abril, e não em março”. 

Toronto e Edmonton são 
as duas cidades canadenses 
com propostas de sediar jogos, 
enquanto Guadalajara, Mon-
terrey e Cidade do México são 
as candidatas mexicanas.

Como a Copa do Mundo 
de 2026 terá um número re-
corde de 48 times participan-
tes, a proposta conjunta prevê 
que Canadá e México recebam 
10 jogos cada, com o restante 
indo para os Estados Unidos.

Atlanta, Baltimore, Bos-
ton, Cincinnati, Dallas, Den-
ver, Houston, Kansas City, Los 
Angeles, Miami, Nashville, 
Nova York/Nova Jersey, Orlan-
do, Philadelphia são as poten-
ciais sedes nos EUA. (AB e GSP)
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 A O presidente da Petrobras, 
Joaquim Silva e Luna, disse, 
nesta terça-feira (23), que a Pe-
trobras não tem o monopólio 
no setor de combustíveis no 
Brasil desde 1997 e que, por 
isso, não é correto responsabi-
lizar unicamente a estatal pelo 
aumento dos preços.

“Boa parte da sociedade 
está presa à Petrobras de on-
tem e não à de hoje. A afirma-
ção de que a Petrobras é um 
monopólio não está correta. 
Ela compete livremente com 
outros atores do mercado”, dis-
se durante audiência pública 
na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado.

Convidado para esclare-
cer as altas nos valores cobra-
dos pelo diesel e a gasolina 
aos senadores, Silva e Luna dis-
se que a estatal responde por 
apenas uma fração dos pre-
ços do combustível no Bra-
sil. Ele lembrou aos senadores 
que empresas importadoras 
têm participação no mercado 
e na formação de preços. Entre 
exemplos de grandes importa- Joaquim Silva e Luna  disse que a Petrobras não tem o monopólio no setor de combustíveis desde 1997

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Presidente da Petrobras diz 
‘não ter monopólio do setor’

doras de diesel e gasolina, ele 
citou Vibra, Ipiranga, Raízen e 
a Atem. 

“A Petrobras acompanha 
preços de mercado, resultado 
do equilíbrio entre oferta e de-
manda. A Petrobras reajusta os 
preços dos combustíveis ob-
servando os mercados exter-
no e interno, competição entre 
produtores e importadores e a 
variação do preço no mercado 
mundial, observando se trata 
de fenômeno conjuntural ou 
estrutural”, argumentou.

PANDEMIA
Silva e Luna iniciou a exposi-
ção com um resumo do con-
texto internacional que afe-
tou o preço do petróleo nos 
últimos dois anos. Ele lembrou 
que o preço do petróleo no 
mercado internacional, o PPI, 
preço de paridade de importa-
ção, não é a única variável que 
afeta os valores praticados pela 
empresa.
A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta.  
(AB e GSP)

30% das 
mulheres 
já foram 
ameaçadas 

 A Segundo uma pesquisa rea-
lizada pelos institutos Loco-
motiva e Patrícia Galvão, cerca 
de 90% dos brasileiros enten-
dem que o local de maior ris-
co para o feminicídio é dentro 
de casa, pelos companheiros 
das vítimas.  

 Essa ideia se torna válida 
pela quantidade de mulheres 
que relatam ameaças de mor-
te pelos seus parceiros ou ex: 
30% delas, o equivalente a 25,7 
milhões de brasileiras. A tenta-
tiva de feminicídio ocorreu em 
1 a cada seis delas.

Apenas 34% denunciaram 
à polícia, a maioria delas (57%) 
terminaram o relacionamen-
to e 12% não tiveram nenhu-
ma atitude.  

A pesquisa foi realizada 
com a participação de 1.503 
pessoas, sendo 1.001 mulhe-
res e 502 homens. A idade dos 
participantes são 18 anos de 
idade ou mais, e foi realizada 
entre os dias 22 de setembro e 
6 de outubro de 2021 em todo 
o país. A margem de erro é de 
2,5 pontos percentuais.

Segundo o Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública, em 
2020 o número de vítimas de 
feminicídio foi recorde. Houve 
1.350 vítima, e um aumento de 
quase 1% em relação à 2019.

“Além de mostrar que a po-
pulação possui um alto grau 
de compreensão sobre a gra-
vidade do feminicídio no Bra-
sil e avalia que o problema 
tem aumentado nos últimos 
cinco anos, a pesquisa revela 
também que as ameaças de 
morte e tentativas de femini-
cídio fazem parte do cotidia-
no de uma parcela significativa 
das brasileiras: 30% das mu-
lheres entrevistadas já foram 
ameaçadas de morte por um 
parceiro ou ex e 16% já sofre-
ram tentativa de feminicídio”, 
diz a diretora do Instituto Pa-
trícia Galvão, Jacira Melo para 
o ‘’G1’’. (GSP) 

POR COMPANHEIRO OU EXALTOS VALORES NO PAÍS. Joaquim Silva e Luna diz que ‘Petrobras não é única responsável por preço’

 A A cidade de São Paulo vai 
às escolas, a partir desta quin-
ta-feira (25), para vacinar ado-
lescentes e tentar acelerar a 
imunização de jovens de 12 a 
17 anos contra a Covid-19.

A estratégia foi discutida 
em reunião na tarde da últi-
ma segunda-feira (23) na Se-
cretaria Municipal da Saú-
de para que os adolescentes 
completem o ciclo de vaci-
nação.

Segundo boletim divulga-
do pela pasta na segunda, ape-
nas 36,3% dos menores de ida-
de voltaram aos postos para 
tomar a segunda dose.

De acordo com o próprio 

SP vai às escolas para tentar 
acelerar vacinação de jovens

Segundo boletim, apenas 36,3% dos menores de idade voltaram  
aos postos para tomar a segunda dose do imunizante contra a Covid

Tânia Rêgo/Agência Brasil

documento, 105% do públi-
co esperado entre 12 e 17 anos 
foi imunizado com a primei-
ra dose. Entretanto, quase 585 
mil adolescentes, que já pode-
riam estar com o ciclo com-
pleto de vacinação na cidade 
de São Paulo, ainda não toma-
ram a segunda dose. 

Atualmente, a vacinação 
aos domingos é feita em par-
ques públicos para tentar 
atrair o público mais jovem, 
mas isso não tem sido sufi-
ciente.

“Vamos iniciar nesta quin-
ta-feira a vacinação nas esco-
las. Vamos fazer nas munici-
pais e estaduais”, afirmou o 

A partir desta quinta-feira (25), a Capital irá às escolas para vacinar e 
promover a aceleração da imunização de adolescentes contra a Covid

secretário municipal da Saú-
de, Edson Aparecido, à ‘’Folha’’.

Segundo ele, a vacinação 
nas escolas deverá ocorrer 
em dois dias por semana para 
que pais possam se organizar 
para acompanhar os filhos ou 
mandar uma autorização. Os 
detalhes da logística da vaci-
nação nos colégios ainda não 
foram informados pela pasta.

“As escolas também preci-
sam se planejar, assim como 
as equipes dos postos de saú-
de”, disse Aparecido.

Adolescentes de 12 a 17 
anos podem receber apenas 
doses do imunizante da Pfizer 
conta a Covid-19, que inicial-

mente tinha a aplicação da se-
gunda dose após 12 semanas. 
Porém, a Secretaria Municipal 
de Saúde anunciou no dia 24 
de setembro a redução desse 
intervalo para oito semanas, 
ou seja, 56 dias. E na semana 
passada, o governo federal re-

duziu o intervalo para 21 dias.
A secretaria tem dito que 

as mudanças nas datas po-
dem ter confundidos pais e 
adolescentes.

A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta.  
(FP)

Apenas 34% 
denunciaram à 
polícia, a maioria 
delas (57%) 
terminaram o 
relacionamento e 
12% não tiveram 
nenhuma atitude

 A Levantamento realizado 
pela Polícia Ambiental reve-
lou que de janeiro a setembro 
de 2020 foram registrados 506 
casos de crimes ambientais. Já 
em 2021, no mesmo intervalo 
de meses,  foram 971 casos, o 
que representa um aumento 
de 91%.

Ao falar sobre o levanta-
mento realizado pelo órgão, 
o agente  Vitor Calandrini de 
Araújo disse que “Muitas pes-
soas ainda cometem o crime 
ambiental por desconheci-
mento, mas a grande maioria 
faz porque a pena é branda ou 
por achar que não será punido”. 
As informações foram divulga-
das pelo “G1”.

Dentre os tipos de crimes 
ambientais se destacam os in-
cêndios em mata, soltura de 
balões, apreensão de animais 
com risco de extinção, mas a 
maior parte dos casos é de des-
carte de lixo e de entulho em 

Crimes ambientais 
têm aumento de 91%

áreas de preservação. 
Um dos exemplos do cri-

me de poluição com lixo em 
local proibido ocorre próxi-
mo à Represa Guarapiranga. 
Um morador local comentou 
o caso.  “Ninguém toma uma 
providência. Já são anos que 
isso acontece. Denunciamos, a 
polícia vem, eles dão um tem-
po, mas continuam depois que 
deixam a poeira abaixar”, disse 
o homem, que pediu para não 
ter o nome revelado.

O canal mais recomendado 
para denúncia destes crimes é 
o telefone 190.  “As denúncias 
são a porta de entrada para o 
policiamento ambiental. Para 
isso também existe um apli-
cativo, o Denúncia Ambiente, 
onde a pessoa seleciona a na-
tureza da denúncia e ela chega 
pra nós. Então conseguimos sa-
ber quantas viaturas mandar e 
fazemos uma operação”, com-
pletou o policial. (GSP)

 A A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Parti-
cipativa do Senado aprovou 
nesta terça-feira (23) requeri-
mento de convite para que o 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, explique os 
encaminhamentos que deu 
às propostas de indiciamento 
presentes no relatório final da 
CPI da Covid.

O requerimento, de auto-
ria do senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), que foi 
vice-presidente da CPI, argu-
menta que a legislação pre-
vê um prazo de 30 dias para 
que o procurador-geral “ado-
te as providências cabíveis” 
quanto ao relatório final da 
comissão.

A CPI da Covid foi encer-
rada no dia 26 de outubro, 
quando foi aprovado o rela-
tório final elaborado pelo se-
nador Renan Calheiros (MDB- 
AL). O documento pediu o 

Aras é convidado a 
explicar rumos de CPI

indiciamento do presidente 
Jair Bolsonaro e outras 77 pes-
soas, entre elas três filhos do 
chefe do Executivo, ministros, 
ex-ministros, parlamentares, 
lobistas, empresários e mé-
dicos.

O relatório foi entregue no 
dia seguinte, em mãos, a Au-
gusto Aras. 

  Em um vídeo divulgado 
pela PGR, na ocasião, o pro-
curador-geral afirmou: “Ha-
veremos de fazer um bom 
trabalho.” “Graças ao trabalho 
da CPI, nós já temos várias in-
vestigações em curso, ações 
de improbidade, denúncias 
já ajuizadas, afastamento de 
autoridades estaduais e mu-
nicipais”, disse.

Ele também disse que as 
conclusões do relatório final 
da CPI seriam tratadas com a 
“agilidade necessária”. A ma-
téria completa está no site.  
(FP)

 A A Fifa encerrou as visitas 
aos estádios escolhidos como 
potenciais sedes dos jogos da 
Copa do Mundo de 2026, que 
será realizada em conjunto 
por EUA, Canadá e México.

Após visitas a 22 cidades e 
23 estádios, a delegação da Fifa 
irá agora submeter um rela-
tório para que 16 sedes sejam 
escolhidas, embora o executi-
vo encarregado de torneios e 
eventos da Fifa, Colin Smith, 
tenha sugerido que o número 
pode não ser definitivo.

“Quando a proposta foi 
apresentada, o número 16 era 
a referência, e tomamos nota, 
mas a decisão final depende 
da Fifa”, disse Smith, após uma 
entrevista coletiva no último 
andar de um hotel no centro 
de Toronto, com vista para o 
estádio nacional do Canadá, o 
BMO Field. 

“Vamos encerrar essas vi-
sitas e então vamos decidir o 

Fifa encerra inspeção 
de estádios para jogos

número mais apropriado que 
precisamos para sediar o tor-
neio”. “Nós não marcamos o 
horário exato [do anúncio das 
sedes] ainda, mas suspeito que 
é mais provável que seja em 
abril, e não em março”. 

Toronto e Edmonton são 
as duas cidades canadenses 
com propostas de sediar jogos, 
enquanto Guadalajara, Mon-
terrey e Cidade do México são 
as candidatas mexicanas.

Como a Copa do Mundo 
de 2026 terá um número re-
corde de 48 times participan-
tes, a proposta conjunta prevê 
que Canadá e México recebam 
10 jogos cada, com o restante 
indo para os Estados Unidos.

Atlanta, Baltimore, Bos-
ton, Cincinnati, Dallas, Den-
ver, Houston, Kansas City, Los 
Angeles, Miami, Nashville, 
Nova York/Nova Jersey, Orlan-
do, Philadelphia são as poten-
ciais sedes nos EUA. (AB e GSP)

A7diariodolitoral.com.br
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MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

22/11/2021

10:40:02

5º Bimestre de 2021LRF, art. 52, inciso II, alínea "c"

Função / Subfunção
SaldoDotação

Atualizada A Liquidar A PagarA Empenhar

Estágios da Despesa até o Bimestre

PagoLiquidadoEmpenhado
Créditos Adic. /

AnulaçõesDotação Inicial

04 - Administração 6.711.056,00 -460.705,51 6.250.350,49 5.141.694,48 4.917.331,73 4.848.269,37 1.108.656,01 224.362,75 69.062,36

       122 - Administração Geral 4.060.486,00 -655.789,42 3.404.696,58 2.923.680,03 2.772.532,41 2.726.545,64 481.016,55 151.147,62 45.986,77

       123 - Administração Financeira 2.650.570,00 195.083,91 2.845.653,91 2.218.014,45 2.144.799,32 2.121.723,73 627.639,46 73.215,13 23.075,59

08 - Assistência Social 1.766.195,00 206.512,96 1.972.707,96 1.781.261,06 1.506.642,06 1.482.507,25 191.446,90 274.619,00 24.134,81

       241 - Assistência ao Idoso 44.000,00 44.000,00 44.000,00 36.667,70 36.667,70 0,00 7.332,30 0,00

       242 - Assistência ao Portador de Deficiência 39.640,00 -5.000,00 34.640,00 34.525,00 28.258,30 28.258,30 115,00 6.266,70 0,00

       243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 394.900,00 -66.200,00 328.700,00 304.657,10 270.126,05 268.492,59 24.042,90 34.531,05 1.633,46

       244 - Assistência Comunitária 1.287.655,00 277.712,96 1.565.367,96 1.398.078,96 1.171.590,01 1.149.088,66 167.289,00 226.488,95 22.501,35

10 - Saúde 9.636.519,00 2.587.127,97 12.223.646,97 11.762.166,69 11.484.646,99 11.276.239,66 461.480,28 277.519,70 208.407,33

       301 - Atenção Básica 8.950.119,00 2.630.584,97 11.580.703,97 11.164.975,96 10.908.781,74 10.731.544,07 415.728,01 256.194,22 177.237,67

       304 - Vigilância Sanitária 32.240,00 -9.200,00 23.040,00 18.300,22 17.064,74 17.064,74 4.739,78 1.235,48 0,00

       305 - Vigilância Epidemiológica 4.160,00 500,00 4.660,00 4.023,00 3.813,00 3.813,00 637,00 210,00 0,00

       306 - Alimentação e Nutrição 650.000,00 -34.757,00 615.243,00 574.867,51 554.987,51 523.817,85 40.375,49 19.880,00 31.169,66

12 - Educação 12.404.640,00 -916.393,67 11.488.246,33 9.451.780,51 8.841.378,80 8.676.056,97 2.036.465,82 610.401,71 165.321,83

       361 - Ensino Fundamental 9.617.880,00 -521.093,67 9.096.786,33 7.877.235,12 7.286.571,26 7.159.912,47 1.219.551,21 590.663,86 126.658,79

       362 - Ensino Médio 10.500,00 -10.500,00 0,00 0,00 0,00

       364 - Ensino Superior 232.400,00 -192.900,00 39.500,00 2.831,60 2.168,24 2.168,24 36.668,40 663,36 0,00

       365 - Educação Infantil 2.543.860,00 -191.900,00 2.351.960,00 1.571.713,79 1.552.639,30 1.513.976,26 780.246,21 19.074,49 38.663,04

13 - Cultura 59.800,00 36.300,00 96.100,00 73.194,33 71.944,83 70.699,68 22.905,67 1.249,50 1.245,15

       392 - Difusão Cultural 59.800,00 36.300,00 96.100,00 73.194,33 71.944,83 70.699,68 22.905,67 1.249,50 1.245,15

15 - Urbanismo 4.343.355,00 4.488.511,97 8.831.866,97 6.941.311,23 5.915.026,60 5.797.517,07 1.890.555,74 1.026.284,63 117.509,53

       451 - Infra-estrutura Urbana 180.000,00 2.449.156,66 2.629.156,66 1.211.946,72 667.795,52 667.795,52 1.417.209,94 544.151,20 0,00

       452 - Serviços Urbanos 4.163.355,00 2.039.355,31 6.202.710,31 5.729.364,51 5.247.231,08 5.129.721,55 473.345,80 482.133,43 117.509,53

20 - Agricultura 388.960,00 -105.600,00 283.360,00 221.966,12 219.508,15 215.932,14 61.393,88 2.457,97 3.576,01

       605 - Abastecimento 5.200,00 -5.000,00 200,00 200,00 0,00 0,00

       606 - Extensão Rural 383.760,00 -100.600,00 283.160,00 221.966,12 219.508,15 215.932,14 61.193,88 2.457,97 3.576,01

27 - Desporto e Lazer 231.240,00 1.226.121,72 1.457.361,72 897.243,58 149.544,47 148.461,21 560.118,14 747.699,11 1.083,26

       812 - Desporto Comunitário 231.240,00 1.226.121,72 1.457.361,72 897.243,58 149.544,47 148.461,21 560.118,14 747.699,11 1.083,26

TOTAL 35.541.765,00 7.061.875,44 42.603.640,44 36.270.618,00 33.106.023,63 32.515.683,35 6.333.022,44 3.164.594,37 590.340,28
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PODER EXECUTIVO  -  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

22/11/2021

10:53:46

5º Bimestre de 2021RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde
Receitas Realizadas

Até o Bimestre %
(b/a)x100(b)

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

(a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 3.770.793,00 3.770.793,00 3.353.544,08 88,93
  Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 1.450.000,00 1.450.000,00 1.332.512,80 91,90
  Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI 52.000,00 52.000,00 176.493,44 339,41
  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 852.753,00 852.753,00 592.870,18 69,52
  Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 460.000,00 460.000,00 410.636,92 89,27
  Imposto Territorial Rural - ITR
  Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 5.000,00 5.000,00 7.643,03 152,86
  Dívida Ativa de Impostos 943.040,00 943.040,00 827.142,67 87,71
  Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 8.000,00 8.000,00 6.245,04 78,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 23.224.500,00 23.224.500,00 21.211.388,46 91,33
  Cota-Parte FPM 12.450.000,00 12.450.000,00 11.410.619,86 91,65
  Cota-Parte ITR 9.500,00 9.500,00 11.535,07 121,42
  Cota-Parte IPVA 800.000,00 800.000,00 689.682,87 86,21
  Cota-Parte ICMS 9.900.000,00 9.900.000,00 9.043.628,62 91,35
  Cota-Parte IPI-Exportação 65.000,00 65.000,00 55.922,04 86,03
  Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
    Desoneração ICMS (LC 87/96
    Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 26.995.293,00 26.995.293,00 24.564.932,54 91,00

Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde
Receitas Realizadas

Até o Bimestre %
(d/c)x100(d)

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

(c)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 2.050.000,00 2.050.000,00 3.326.106,60 162,25
  Provenientes da União 1.967.000,00 1.967.000,00 3.010.665,38 153,06
  Provenientes dos Estados 83.000,00 83.000,00 315.441,22 380,05
  Provenientes de Outros Municípios
  Outras Receitas do SUS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 100.000,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 45.000,00 45.000,00 7.063,58 15,70
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.095.000,00 2.095.000,00 3.433.170,18 163,87
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MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Restos a Pagar

22/11/2021

10:42:23

5º Bimestre de 2021LRF, art. 53, inciso V

Poder/Órgão

Inscrição ao Final do Exercício Saldo até o Bimestre

Processados Não
Processados Processados Não

Processados

Movimentação até o Bimestre

Processados Não Process.

Cancelamentos

Processados Não Process.

Pagamentos
Liquidações

Saldo de Exercícios Anteriores

Processados Não
Processados

PODER EXECUTIVO 644.736,55 2.783.829,86 888.502,68 612.880,04 762.412,58 0,00 229.134,56 0,00 0,00 31.856,51 1.792.282,72

02 - PODER EXECUTIVO  -  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO644.736,55 2.783.829,86 888.502,68 612.880,04 762.412,58 0,00 229.134,56 0,00 0,00 31.856,51 1.792.282,72

01   100.0142 - DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS 0,00 40.894,63 0,00 0,00 0,00 0,00 40.894,63 0,00 0,00 0,00 0,00

01   110.0000 - Geral 83.664,74 146.122,13 124.087,54 79.944,42 124.087,54 0,00 22.034,59 0,00 0,00 3.720,32 0,00

01   220.0008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 0,00 1.898,88 1.898,88 0,00 1.898,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01   310.0000 - Saúde - Geral 353,31 2.933,34 2.277,47 353,31 2.277,47 0,00 655,87 0,00 0,00 0,00 0,00

02   100.0094 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 229.929,46 160.402,48 160.000,00 229.929,46 160.000,00 0,00 402,48 0,00 0,00 0,00 0,00

02   100.0142 - DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS 0,00 163.578,54 0,00 0,00 0,00 0,00 163.578,54 0,00 0,00 0,00 0,00

02   301.0007 - PAB FIXO ESTADUAL - SERVIÇOS 401,84 0,00 0,00 401,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02   301.0008 - PAB ESTADUAL - MAT. CONSUMO 698,30 0,00 0,00 698,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02   310.0000 - Saúde - Geral 9.173,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.173,48 0,00

02   312.0000 - Combate ao Coronavirus - COVID-19 16.459,00 45.558,00 45.558,00 16.459,00 45.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05   100.0094 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 190.405,44 317.251,34 317.251,34 190.405,44 317.251,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05   220.0008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 0,00 1.896.985,87 230.793,25 0,00 104.703,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792.282,72

05   300.0066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS 91.600,00 0,00 0,00 91.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05   301.0013 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPACITAÇÃO PONDERADA 0,00 3.299,20 3.299,17 0,00 3.299,17 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

05   301.0019 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA0,00 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05   302.0001 - MAC 2.019,71 3.581,93 2.592,37 2.019,71 2.592,37 0,00 989,56 0,00 0,00 0,00 0,00

05   302.0002 - SAMU 192 836,17 1.299,52 720,66 836,17 720,66 0,00 578,86 0,00 0,00 0,00 0,00

05   310.0000 - Saúde - Geral 18.962,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.962,71 0,00

05   312.0000 - Combate ao Coronavirus - COVID-19 155,37 0,00 0,00 155,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05   500.0054 - FNAS BASICO - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - C\c 22400-677,02 0,00 0,00 77,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 644.736,55 2.783.829,86 888.502,68 612.880,04 762.412,58 0,00 229.134,56 0,00 0,00 31.856,51 1.792.282,72
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REGINA MAINENTE, Superintendente do 
Instituto de Previdência Municipal de Praia 
Grande, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº. 5.220 de 01 de 
janeiro de 2013, RESOLVE aposentar, a partir de 
01/12/2021, SUELI AGUIAR GOMES TORRES, 
RG 12.863.333-5 e CPF 025.567.478-38, MARIA 
DO CARMO LUZIA, RG 14.127.015-9 e CPF 
025.569.978-69, FLAVIO NUNES MAXIMO, 
RG 46.735.969-6 e CPF 391.794.778-10, 
ALESSANDRA PESTANA GARCIA DE MATTO, 
RG 19.286.493-2 e CPF 134.815.188-97, ELIANA 
CRISTINA ALVES GUIMARAES AGUIAR, RG 
23.597.494-8 e CPF 133.610.208-08, NILTON 
DENMEI FUJIOKA, RG 09.207.073-5 e CPF 
005.107.618-79, JOSE GILBERTO DE OLIVEIRA 
JESUS, RG 14.123.352-7 e CPF 029.747.418-
94, MYRIAN ANTONIETA DE MELLO, RG 
10.332.031-3 e CPF 270.884.628-00, MARIA 
APARECIDA DE JESUS, RG 12.410.127-6 e CPF 
050.484.648-50, BENEDITA ALVES DE JESUS, 
RG 11.271.499-3 e CPF 018.034.388-27, JOSE 
QUINTINO SALGADO DOS SANTOS NETO, RG 
08.614.617-8 e CPF 001.187.018-43, CARLOS 
VICENTE MENSINGEM, RG 03.276.857-6 e CPF 
616.703.168-15; conceder pensão por morte, 
a partir de 01/11/2021, a GERSON ALONSO 
VIEIRA, RG 25.433.996 e CPF 263.408.788-81, 
companheiro do “de cujus” PRISCILA DA SILVA 
LEAL, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CPF 
293.485.998-36 e RG 32.263.188-9, e a seus 
filhos GIULIA LEAL ALONSO, RG 57.466.606-0 
e CPF 498.457.978-14, GABRIEL LEAL ALONSO 
VIEIRA, RG 59.866.198-0 e CPF 498.457.588-35 e 
a ALICE LEAL ALONSO VIEIRA, RG 59.649.180-
3 e CPF 498.457.398-81, a partir de 01/09/2021, 
a LUIZ GUSTAVO ZULIANI JUNIOR, RG 
08.655.835-3 e CPF 843.173.378-00, companheiro 
do “de cujus” IZABEL MELGAR DUARTE, CPF 
005.088.348-80 e RG 32.563.721-0, a partir de 
03/05/2021, a MASSAKO ARAKAKI KAMEYA, 
RG 20.057.719-0 e CPF 097.975.558-10, mãe 
do “de cujus” MARCELO YOSHINORI KAMEYA, 
CPF 133.740.208-73 e RG 16.700.434-7.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO 
LEILÃO E INTIMAÇÃO SAO VICENTE - SP

Data do leilão: 24/11/2021 as: 13:30 Local: AGENCIA DA CAIXA 
- RUA JACOB EMERICK, 215, CENTRO, SAO VICENTE, SP 
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido 
a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - 
SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, faz saber que 
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei 
Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, 
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis 
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em 
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda 
à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como 
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo 
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob 
pena de perda do sinal dado. A venda com financiamento, será 
feita através de Carta de Crédito de uma Instituição Financeira 
escolhida pelo interessado, com prévia e devida análise cadastral 
e comprovação de renda. A venda com utilização dos recursos 
do FGTS, só poderá ser efetivada através e, com prévia e devida 
análise de uma instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira 
com a antecedência necessária a data do leilão. As vendas 
serão realizadas pelo maior lance. É vedada a participação de 
empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros ou 
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou 
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões 
das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão 
de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, 
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável 
pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro 
acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do 
presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED B49477 - CONTRATO 803450024384 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
ZENOBIA RIBEIRO RODRIGUES CARVALHO, BRASILEIRO(A), 
COMERCIARIA, CPF 058.231.598-03, CI 14547700, Viúvo(a) e 
cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, A RUA 
CUIABA, Nº 1159, CONSTITUIDO DE METADE DO LOTE 28,
QUADRA 02, LOTEAMENTO DENOMINADO CIDADE NAUTICA 
DE SAO VICENTE, EM SAO VICENTE, SP , COM A AREA 
DE 59,15M2, AREA DE 137,25M2, COM TODAS AS SUAS 
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS 
E GARAGEM SE HOUVER.

SÃO VICENTE,  05/11/2021
 ARY ANDRE NETO 

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 46/2021

Nos termos do processo nº 15.820/2021, 
a Prefeitura da Estância Balneária de 
Itanhaém – Estado de São Paulo, por 
intermédio do Secretário Municipal 
da Secretaria de Administração, infra-
assinado, torna público aos interessados 
que se encontra aberta Licitação, 
modalidade “Pregão Presencial”, de 
nº 46/2021, destinado ao Registro de 
Preços para Possível Aquisição de Kits 
de Laboratório de Matemática e Ciências 
atendendo o Ensino Fundamental dos Anos 
Iniciais e Finais - Secretaria de Educação 
da Prefeitura Municipal de Itanhaém, 
pelo o período de 12 (doze) meses. TIPO 
“Menor Preço por Lote”. Os envelopes 
“proposta” e “documentação” deverão ser 
entregues na Sala de Licitações, situado 
no Bloco I (sala externa) da Prefeitura, na 
Avenida Washington Luiz, nº. 75, Centro, 
Município de Itanhaém/SP, às 08h30min 
(oito horas e trinta minutos) do dia 07 
de dezembro de 2021, momento em que 
ocorrerá sua abertura, em sessão pública. 
O edital poderá ser adquirido a partir do 
dia 24 de novembro de 2021 no site http://
www.itanhaem.sp.gov.br (link portal da 
transparência). Itanhaém, 23 de novembro 
de 2.021

Gilberto Andriguetto Júnior – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

COMUNICADO DE AUTO DE 
INFRAÇÃO SECINP. Tornamos 
publico o Auto de Infração n° 
11194 referente ao Proc. Adm. n.º 
56.697/2021, Jean Carlos Lima 
Lisboa, Rua Bento Viana, 246, Parque 
Bitaru, São Vicente-SP, CEP 11310-
220. São Vicente, 23 de novembro de 
2021. ROGÉRIO TADACHI IHA–
Secretário de Comércio, Indústria e 
Negócios Portuários

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 0002046-
87.2007.8.26.0075 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de 
Bertioga, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Feliz da Silveira, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a(o) Nassib Bichir, CPF 782.169.238-72, que 
Condomínio residencial Athenas ajuizou Ação de Procedimento Comum 
para cobrança de R$ 25.797,18 (ago/07) decorrente das despesas 
condominiais relacionadas as unidades nºs 03, 05, 07, 09 e 11 do 
Codomínio Autor, bem como as vencidas e vincendas no curso do processo. 
Estando o corréu em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 supra, conteste o feito, sob pena de confissão e 
revelia, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da Lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
Bertioga, aos 11 de novembro de 2021. K-24e25/11

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0008153-51.2020.8.26.0477. O Dr. André 
Quintela Alves Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Praia Grande/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Thiago Toledo Viola 
CPF 372.295.688-97 que nos autos da Ação de Despejo, em fase de 
Cumprimento de Sentença requerida por Anna Eleonor Guzikauskas foi 
deferida a intimação por edital para que, no prazo de 15 dias, pague o 
valor de R$20.349,61 (set/20), devidamente atualizado sob pena de 
incidência de multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10% 
sobre o total (art. 523 do CPC). Transcorrido o referido prazo sem 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação, prazos estes a fluir dos 20 supra. Será o 
edital publicado na forma da Lei. Praia Grande K-24e25/11

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1016500-58.2021.8.26.0562. O Dr. Rodrigo 
Garcia Martinez, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber aos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 
eventuais interessados que Ramarim Investimentos e Assessoria Ltda 
ajuizou Ação de Usucapião visando o domínio e abertura das matrículas em 
relação aos lotes de terreno nº 12 (I.M. 32.007.004.001/2) com a área total de 
220,00m² e lotes de terreno nº 15 (I.M. 32.007.004-005-6) com área de 
220,00m² e nº 16 (I.M. 32.007.004.007) com área de 275,00m², da quadra 32, 
no lugar denominado Caneleira, situados Av. Nossa senhora de Fátima, nºs. 
490, 492 e 494 e nº 09 da Rua Pedro Paulo Giovani, atualmente unificados na 
I.M. 32.007.004.000 perante a Prefeitura de Santos/SP, objetos da 
transcrição nº 16.953 do 1º CRI local, confrontando com quem de direito, 
tendo em vista a posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expedese o edital para citação dos supramencionados e para que no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 supra, contestem a ação, sob pena de confissão 
e revelia, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. K-24e25/11

EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo: 30 dias. Proc. nº 1008888-
79.2015.8.26.0562. O Dr. FERNANDO DE OLIVEIRA
MELLO, MM Juiz de Direito da 12ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE SANTOS, Estado de São Paulo, na for-
ma da lei. FAZ SABER  a FABIO BEZERRA FELIX DA
SILVA (RG 28.743.169-1; CPF 271.689.798-09), que nos
autos da EXECUÇÃO movida pela COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- SABESP, foi determinada a penhora e bloqueio, pelo siste-
ma Renajud, do veículo Honda CG 150 Titan ES, ano/
mod. 2004/2004, placas DLH 3573, chassi
9C2KC08504R806470. Encontrando-se o executado em lu-
gar incerto e não sabido, foi deferida a INTIMAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 30
dias supra, ofereça EMBARGOS à EXECUÇÃO, na au-
sência dos quais prosseguirá o feito nos ulteriores termos
com a avaliação e leilão do bem e ciente de que não havendo
manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016098-
28.2020.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VERA LÚCIA ESTEFANO, RG 
6.558.304-8, CPF 995.184.578-91 e RAFAEL MARTINEZ, RG 204617224, 
CPF 070.222.228-35, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Paulo Jose Ferraz de Arruda Junior. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, a respeito da penhora realizada no valor de 
R$ 1.545,24 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro 
centavos) em ativos financeiros dos executados junto ao SISBAJUD, 
ficando ciente do prazo de 05 (cinco) dias , a contar do prazo do edital supra, 
poderão arguir as matérias de que trata o artigo 854, § 3º, donovo Código de 
Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 12 
de novembro de 2021. K-24/11

EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 142/20–CONCORRÊNCIA 
PUBLICA N.º 3/20-PROC. ADM. 
N.° 22.115/20-Contratante: Prefeitura 
de São Vicente. Contratada: Zaqueu 
S. L. J. Construtora Ltda. Objeto: 
Execução de obra de pavimentação 
parcial de vias do Município de São 
Vicente.  Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da Assinatura: 13/8/20. Just.: Lei 
Federal n.° 8.666/93. São Vicente, 24 
de novembro de 2021. ARMINDO 
MONTEIRO BATISTA JUNIOR–
Secretário de Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–CONVITE N.º 
8/21-PROC. ADM. N.° 36.698/21–
Objeto: Prestação de serviços de 
instalação de gás de cozinha para 
Unidades Escolares-Adjudicado 
em 23/11/21 a favor da empresa: D. 
Paschoalino de Filippo Gas-ME no 
valor total de R$ 38.700,00 (t6rinta 
e oito mil e setecentos reais). Data 
da Homologação: 23/11/21. Just.: Lei 
Fe-deral n.° 8.666/93. São Vicente, 
24 de novembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária de Educação.

www.diariodolitoral.com.br

PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

12.167/2020

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE ÁRVORES 2,5 M”
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR 
VALOR UNITÁRIO
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
Pelo presente comunicamos a todos os 
interessados que esta Prefeitura efetuará 
alteração no Anexo IX - Termo de Referência 
do Edital do Pregão supramencionado. 
Face ao exposto, informamos que a data do 
recebimento dos envelopes PROPOSTA e 
DOCUMENTAÇÃO designada para o dia 
22 de novembro 2021 às 09h30min (Horário 
Oficial de Brasília - DF), será transferida 
para DATA A SER MARCADA. 
Informamos ainda que após a alteração, 
será agendada nova data. O Edital poderá 
ser retirado GRATUITAMENTE por quem 
já o adquiriu presencialmente e também 
estará disponível para consulta e download 
gratuito no site www.praiagrande.sp.gov.br.
Praia Grande, 19 de novembro de 2021. 
SORAIA M. MILAN - Secretária 
Municipal de Serviços Urbanos

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

Anuncie:  
(13) 99149-7354  
publicidade@diariodolitoral.com.br
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PODER EXECUTIVO  -  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

22/11/2021

10:52:45

5º Bimestre de 2021RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Receita Resultante de Impostos (caput do art. 212 da Constituição)
Receitas Realizadas

Até o Bimestre %
(c)=(b/a)x100(b)

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

(a)

RECEITAS DO ENSINO

1 - RECEITA DE IMPOSTOS 3.780.793,00 3.780.793,00 3.353.544,08 88,70
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 2.315.000,00 2.315.000,00 2.101.289,61 90,77
1.1.1 - IPTU 1.450.000,00 1.450.000,00 1.332.512,80 91,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 865.000,00 865.000,00 768.776,81 88,88
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI 52.000,00 52.000,00 176.493,44 339,41
1.2.1 - ITBI 52.000,00 52.000,00 176.493,44 339,41
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 953.793,00 953.793,00 665.124,11 69,73
1.3.1 - ISS 852.753,00 852.753,00 592.870,18 69,52
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 101.040,00 101.040,00 72.253,93 71,51
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 460.000,00 460.000,00 410.636,92 89,27
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)
1.5.1 - ITR
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 24.209.500,00 24.209.500,00 21.762.387,55 89,89
2.1 - Cota-Parte FPM 13.435.000,00 13.435.000,00 11.961.618,95 89,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b 12.450.000,00 12.450.000,00 11.410.619,86 91,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d 985.000,00 985.000,00 550.999,09 55,94
2.1.3 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea e
2.2 - Cota-Parte ICMS 9.900.000,00 9.900.000,00 9.043.628,62 91,35
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 65.000,00 65.000,00 55.922,04 86,03
2.5 - Cota-Parte ITR 9.500,00 9.500,00 11.535,07 121,42
2.6 - Cota-Parte IPVA 800.000,00 800.000,00 689.682,87 86,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 27.990.293,00 27.990.293,00 25.115.931,63 89,73

Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino
Receitas Realizadas

Até o Bimestre %
(c)=(b/a)x100(b)

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

(a)

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 1.113.000,00 1.113.000,00 999.259,35 89,78
5.1 - Transferências do Salário-Educação 800.000,00 800.000,00 733.042,73 91,63
5.2 - Transferências Diretas - PNDE 16.000,00 16.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 213.000,00 213.000,00 214.590,00 100,75
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 84.000,00 84.000,00 51.626,62 61,46
5.5 - Outras Transferências do FNDE
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.960.000,00 2.960.000,00 2.345.882,75 79,25
6.1 - Transferências de Convênios 2.960.000,00 2.960.000,00 2.345.882,75 79,25
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 51.000,00 51.000,00 351.353,77 688,93
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 4.124.000,00 4.124.000,00 3.696.495,87 89,63
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5º Bimestre de 2021RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Receitas do FUNDEB
Receitas Realizadas

Até o Bimestre %
(c)=(b/a)x100(b)

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

(a)

FUNDEB

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.644.900,00 4.644.900,00 4.231.096,77 91,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.490.000,00 2.490.000,00 2.282.123,76 91,65
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.980.000,00 1.980.000,00 1.808.725,53 91,35
10.3 - ICMS-Desonerações Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 13.000,00 13.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 1.900,00 1.900,00 2.306,90 121,42
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 160.000,00 160.000,00 137.940,58 86,21
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 6.016.000,00 6.016.000,00 5.430.362,76 90,27
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 6.000.000,00 6.000.000,00 5.409.093,81 90,15
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 16.000,00 16.000,00 21.268,95 132,93
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 1.355.100,00 1.355.100,00 1.177.997,04 86,93

Despesas do FUNDEB

Despesas Empenhadas
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada Até o Bimestre %

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre %
Inscritas em RP
não Processados

(h)=(g/d)x100 (i)(g)(f)=(e/d)x100(e)(d)

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 4.425.500,00 4.166.883,14 3.286.836,91 78,88 3.286.836,91 78,88
13.1 - Com Educação Infantil 1.513.500,00 1.290.883,14 957.775,59 74,20 957.775,59 74,20
13.2 - Com Ensino Fundamental 2.912.000,00 2.876.000,00 2.329.061,32 80,98 2.329.061,32 80,98
14 - OUTRAS DESPESAS 1.471.300,00 1.473.814,13 1.078.888,92 73,20 1.027.598,60 69,72
14.1 - Com Educação Infantil 767.220,00 855.036,86 462.682,28 54,11 448.175,10 52,42
14.2 - Com Ensino Fundamental 704.080,00 618.777,27 616.206,64 99,58 579.423,50 93,64
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 5.896.800,00 5.640.697,27 4.365.725,83 77,40 4.314.435,51 76,49

Deduções para Fins do Limite do FUNDEB Valor

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 70%
16.2 - FUNDEB 30%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 128.797,27
17.1 - FUNDEB 70%
17.2 - FUNDEB 30% 128.797,27
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 128.797,27

Indicadores do FUNDEB Valor

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 4.185.638,24
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 60,53
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 16,55
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 22,92

Controle da Utilização de Recursos no Exercício Subseqüente Valor

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 16.717,31
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 128.797,27
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5º Bimestre de 2021RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Despesas com Ações Típicas de MDE

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Despesas Custeadas com a Receita Resultante de Impostos e Recursos do FUNDEB

Despesas Empenhadas
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada Até o Bimestre %

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre %
Inscritas em RP
não Processados

(h)=(g/d)x100 (i)(g)(f)=(e/d)x100(e)(d)

22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2.519.720,00 2.351.820,00 1.570.274,29 66,77 1.551.199,80 65,96
22.1 - Creche 239.000,00 205.900,00 20.283,17 9,85 20.283,17 9,85
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 239.000,00 205.900,00 20.283,17 9,85 20.283,17 9,85
22.2 - Pré-Escola 2.280.720,00 2.145.920,00 1.549.991,12 72,23 1.530.916,63 71,34
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.280.720,00 2.145.920,00 1.420.457,87 66,19 1.405.950,69 65,52
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 129.533,25 124.965,94
23 - ENSINO FUNDAMENTAL 5.899.600,00 6.165.689,58 4.948.094,48 80,25 4.873.297,79 79,04
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.616.080,00 3.494.777,27 2.945.267,96 84,28 2.908.484,82 83,22
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.283.520,00 2.670.912,31 2.002.826,52 74,99 1.964.812,97 73,56
24 - ENSINO MÉDIO
25 - ENSINO SUPERIOR 232.400,00 39.500,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
27 - OUTRAS 50.000,00 50.000,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 8.651.720,00 8.557.009,58 6.568.368,77 76,76 6.474.497,59 75,66

Deduções Consideradas para Fins de Limite Constitucional Valor

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.177.997,04
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 21.268,95
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 128.797,27
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 1.328.063,26
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 5.096.434,33
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 20,29
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5º Bimestre de 2021RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino

Outras Informações para Controle

Despesas Empenhadas
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada Até o Bimestre %

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre %
Inscritas em RP
não Processados

(h)=(g/d)x100 (i)(g)(f)=(e/d)x100(e)(d)

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 800.000,00 824.840,00 707.553,96 85,78 571.072,86 69,23
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.952.920,00 2.106.396,75 2.175.857,78 103,30 1.795.808,35 85,25
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 3.752.920,00 2.931.236,75 2.883.411,74 98,37 2.366.881,21 80,75
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 12.404.640,00 11.488.246,33 9.451.780,51 82,27 8.841.378,80 76,96

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Saldo até o Bimestre
Cancelado em 2021

(j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

Controle da Disponibilidade Financeira FUNDEB Salário Educação

128.797,2746 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
733.042,735.409.093,8147 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
545.222,3148 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

545.222,3148.1 - Orçamento do Exercício
48.2 - Restos a Pagar

2.788,0121.268,9549 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
190.608,435.559.160,0350 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

-190.608,43-5.559.160,0351 - (+) Ajustes
-190.608,43-5.559.160,0351.1 - Retenções

51.2 - Conciliação Bancária
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

ELEAZAR MUNIZ JUNIOR MAURO CELI FREITAS MARCIA DE OLIVEIRA

PREFEITO DIRETOR CONTABIL FINANCEIRO Encª Seção de Empenho

CPF: 042.137.898-02
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5º Bimestre de 2021RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino

Outras Informações para Controle

Despesas Empenhadas
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada Até o Bimestre %

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre %
Inscritas em RP
não Processados

(h)=(g/d)x100 (i)(g)(f)=(e/d)x100(e)(d)

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 800.000,00 824.840,00 707.553,96 85,78 571.072,86 69,23
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.952.920,00 2.106.396,75 2.175.857,78 103,30 1.795.808,35 85,25
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 3.752.920,00 2.931.236,75 2.883.411,74 98,37 2.366.881,21 80,75
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 12.404.640,00 11.488.246,33 9.451.780,51 82,27 8.841.378,80 76,96

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Saldo até o Bimestre
Cancelado em 2021

(j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

Controle da Disponibilidade Financeira FUNDEB Salário Educação

128.797,2746 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
733.042,735.409.093,8147 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
545.222,3148 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

545.222,3148.1 - Orçamento do Exercício
48.2 - Restos a Pagar

2.788,0121.268,9549 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
190.608,435.559.160,0350 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

-190.608,43-5.559.160,0351 - (+) Ajustes
-190.608,43-5.559.160,0351.1 - Retenções

51.2 - Conciliação Bancária
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

ELEAZAR MUNIZ JUNIOR MAURO CELI FREITAS MARCIA DE OLIVEIRA

PREFEITO DIRETOR CONTABIL FINANCEIRO Encª Seção de Empenho

CPF: 042.137.898-02
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MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

22/11/2021

10:41:51

5º Bimestre de 2021LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Atual
(c)

Em 31 Dez 2020
(a)

No Bimestre Anterior
(b)

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 472.008,65497.800,93586.744,11
DEDUÇÕES (II) 4.667.713,506.471.697,472.938.514,63
    Ativo Disponível 4.728.039,936.413.771,253.485.631,00
    Haveres Financeiros 97.620,1889.782,7397.620,18
    (-) Restos a Pagar Processados 157.946,6131.856,51644.736,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -4.195.704,85-5.973.896,54-2.351.770,52
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) -4.195.704,85-5.973.896,54-2.351.770,52

ESPECIFICAÇÃO Jan até o Bimestre Atual
(c - a)

No Bimestre
(c - b)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL -1.843.934,331.778.191,69

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00
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5º Bimestre de 2021LRF, art 53, inciso III

Receitas Fiscais Receitas Realizadas até o BimestrePrevisão Inicial Previsão Atualizada

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 39.306.491,0641.743.733,0041.743.733,00
    Receita Tributária 3.875.743,393.814.993,003.814.993,00
    Receita de Contribuição 10.000,0010.000,00
        Receita Previdenciária
        Outras Contribuições 10.000,0010.000,00
    Receita Patrimonial Líquida 460,002.100,002.100,00
        Receita Patrimonial 78.313,67144.100,00144.100,00
        (-) Aplicações Financeiras 77.853,67142.000,00142.000,00
    Transferências Correntes 35.407.625,4237.893.540,0037.893.540,00
    Demais Receitas Correntes 22.662,2523.100,0023.100,00
        Diversas Receitas Correntes 22.662,2523.100,0023.100,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.254.328,8240.000,0040.000,00
    Operações de Crédito (III) 43.232,81
    Amortização de Empréstimos (IV)
    Alienação de Ativos 40.000,0040.000,00
        Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)
        Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)
        Outras Alienações de Bens 40.000,0040.000,00
    Transferências de Capital 1.211.096,01
        Convênios 1.211.096,01
        Outras Transferências de Capital
    Outras Receitas de Capital
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) 1.211.096,0140.000,0040.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) -4.231.096,77-4.644.900,00-4.644.900,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) 36.286.490,3037.138.833,0037.138.833,00

Despesas Fiscais Dotação Atualizada Despesas LiquidadasDotação Inicial

DESPESAS CORRENTES (X) 31.500.929,4534.057.939,00 36.522.737,81
    Pessoal e Encargos Sociais 13.767.164,4717.745.373,00 16.636.473,02
    Juros e Encargos da Dívida (XI) 79.481,2785.000,00 85.000,00
    Outras Despesas Correntes 17.654.283,7116.227.566,00 19.801.264,79
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) 31.421.448,1833.972.939,00 36.437.737,81
DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 1.605.094,18664.528,00 5.606.104,63
    Investimentos 1.360.294,20513.528,00 5.303.104,63
    Inversões Financeiras
        Concessão de Empréstimos (XIV)
        Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)
        Demais Inversões Financeiras
    Amortização da Dívida (XVI) 244.799,98151.000,00 303.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) 1.360.294,20513.528,00 5.303.104,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) 819.298,00 474.798,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) 32.781.742,3835.305.765,00 42.215.640,44

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) 3.504.747,921.833.068,00 -5.076.807,44

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -153.244,00
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5º Bimestre de 2021LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

Receitas Orçamentárias
Previsão Receitas Realizadas até

o BimestreInicial Atualizada
Saldo a Realizar

Até o Bimestre

RECEITAS CORRENTES 2.501.388,2739.384.344,7341.885.733,0041.885.733,00 34.907.196,00
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria -60.750,393.875.743,393.814.993,003.814.993,00 3.179.861,40
    Contribuições 10.000,0010.000,0010.000,00 8.333,30
    Receita Patrimonial 65.786,3378.313,67144.100,00144.100,00 120.100,30
    Receita de Serviços 1.000,001.000,001.000,00 833,30
    Transferência Correntes 2.485.914,5835.407.625,4237.893.540,0037.893.540,00 31.579.651,00
    Outras Receitas Correntes -562,2522.662,2522.100,0022.100,00 18.416,70
RECEITAS DE CAPITAL -1.214.328,821.254.328,8240.000,0040.000,00 33.332,00
    Operações de Crédito -43.232,8143.232,81
    Alienação de Bens 40.000,0040.000,0040.000,00 33.332,00
    Transferências de Capital -1.211.096,011.211.096,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA -413.803,23-4.231.096,77-4.644.900,00-4.644.900,00 -3.870.749,90
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 873.256,2236.407.576,7837.280.833,0037.280.833,00 31.069.778,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 873.256,2236.407.576,7837.280.833,0037.280.833,00 31.069.778,10
DÉFICIT (IV)
TOTAL (V) = (III + IV) 873.256,2236.407.576,7837.280.833,0037.280.833,00 31.069.778,10

Despesas Orçamentárias
SaldoDotação

Atualizada A Liquidar A PagarA Empenhar

Estágios da Despesa até o Bimestre

PagoLiquidadoEmpenhado
Créditos Adic. /

AnulaçõesDotação Inicial

DESPESAS CORRENTES 573.380,4830.927.548,97 1.512.724,2631.500.929,45 3.509.084,1033.013.653,712.464.798,8134.057.939,00 36.522.737,81
    Pessoal e Encargos Sociais 293.103,3013.474.061,1713.767.164,47 2.869.308,5513.767.164,47-1.108.899,9817.745.373,00 16.636.473,02
    Juros e Encargos da Dívida 79.481,27 5.518,7379.481,2785.000,0085.000,00 85.000,00
    Outras Despesas Correntes 280.277,1817.374.006,53 1.507.205,5317.654.283,71 639.775,5519.161.489,243.573.698,7916.227.566,00 19.801.264,79
DESPESAS DE CAPITAL 16.959,801.588.134,38 1.651.870,111.605.094,18 2.349.140,343.256.964,295.092.576,63513.528,00 5.606.104,63
    Investimentos 16.959,801.343.334,40 1.630.934,631.360.294,20 2.311.875,802.991.228,834.789.576,63513.528,00 5.303.104,63
    Amortização / Refinanciamento da Dívida 244.799,98 20.935,48244.799,98 37.264,54265.735,46303.000,00 303.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA -344.500,00819.298,00 474.798,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS -151.000,00151.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 590.340,2832.515.683,35 3.164.594,3733.106.023,63 5.858.224,4436.270.618,007.061.875,4435.541.765,00 42.603.640,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 590.340,2832.515.683,35 3.164.594,3733.106.023,63 5.858.224,4436.270.618,007.061.875,4435.541.765,00 42.603.640,44
SUPERÁVIT (IX) 3.301.553,15
TOTAL (X) = (VIII + IX) 590.340,2832.515.683,35 3.164.594,3736.407.576,78 5.858.224,4436.270.618,007.061.875,4435.541.765,00 42.603.640,44
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 013/2021

OBJETO: “REURBANIZAÇÃO DA AV. 
SÉRGIO GREGÓRIO E RUA JOÃO 
ROBERTO CORREIA – VILA SÔNIA”
Tipo: Menor Preço
Regime de Execução: EMPREITADA POR 
PREÇOS UNITÁRIOS
Processo Administrativo: 119/2021
Data e horário da licitação: 28/12/2021 às 
15:00 Hs. Lei Federal N.º 8.666/93, suas 
alterações e Normas Complementares, 
Lei Federal 12.844/2013 alterada pela Lei 
Federal n° 13.161/2015 e lei Federal n° 
13.670/2018, Lei Federal Nº 4.320/64, 
Lei Complementar Federal Nº 101/00, 
Lei Federal Nº 10.028/00, Lei Federal 
Nº 11.079/04, Lei federal 12.305/2010, 
Lei Complementar 1.660/2013, Decreto 
Municipal n° 5.919/2015, Lei Complementar 
Federal Nº 123 De 14/12/06, Lei 
Complementar n° 147/14, Decreto Federal 
7.983/2013, Acórdão 2.622/2013 TCU-
Plenário, Lei Complementar Municipal 
Nº 667/13, Complementar Municipal nº 
714/15 alterada pelas Lei Complementar 
n° 726/16, Lei Complementar n° 735/17 
e Lei Complementar n° 739/17,  Decreto 
Municipal 3.855/05 e Demais Legislações 
Pertinentes a matéria.
Os interessados poderão obter o Caderno 
Integral do Edital através do site www.
praiagrande.sp.gov.br a partir do dia 
25/11/2021 ou consultar o presente Edital 
na Secretaria Municipal de Obras Públicas 
- SEOP, situada na Avenida Presidente 
Kennedy, nº 9.000, Mirim, Praia Grande - 
SP no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 
às 16:00 hs. O interessado poderá de forma 
facultativa remeter por e-mail o Recibo de 
Retirada de Edital pela Internet (Anexo G) 
deste edital informando a Razão Social/
Nome, CNPJ/CPF, Número do telefone e 
e-mail em que poderá receber eventuais 
informações, esclarecimentos ou elementos 
complementares, na forma do disposto do 
supracitado Anexo “G”.Praia Grande, 23 de 
novembro de 2021. ENGª ELOISA OJEA 
GOMES TAVARES - Secretária Municipal 
de Obras Públicas 

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.° 135/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
UNIFORMES PARA A GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL” Processo: 10200/2021
Data do Pregão: 13/12/2021 às 09h30min 
(Horário Oficial de Brasília - DF)
Local: Prefeitura da Estância Balneária 
de Praia Grande, Sala de Reuniões da 
Secretaria de Administração, sito à Avenida 
Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º Andar, 
Vila Mirim - Praia Grande/SP.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
COM RESERVA DE COTA PARA 
MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia 
Grande, através da Secretaria de Assuntos 
de Segurança Pública, torna público que, na 
data, horário e local acima assinalado, fará 
realizar licitação na modalidade Pregão, 
com critério de julgamento de MENOR 
PREÇO POR LOTE.
Valor total para retirada do edital: R$ 187,58 
(cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito 
centavos). Local e horário para pagamento 
da taxa: Banco Santander - das 10h00 às 
16h00 e Banco Bradesco - das 10h00 às 
16h00. Local e horário para retirada do 
edital: Avenida Presidente Kennedy, nº 
9.000, 1º Andar, Vila Mirim - Praia Grande/
SP, junto ao Departamento de Licitações, 
das 09h00 às 16h00 horas, ou, gratuitamente 
na íntegra através do site www.praiagrande.
sp.gov.br . Praia Grande, 23 de novembro 
de 2021. MAURÍCIO VIEIRA IZUMI 
- Secretário Municipal de Assuntos de 
Segurança Pública 

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL

22/11/2021

10:40:44
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Especificação
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total

(últimos 12 meses)out/2021set/2021ago/2021jul/2021jun/2021mai/2021abr/2021mar/2021fev/2021jan/2021dez/2020nov/2020

RECEITAS CORRENTES (I) 2.980.146,35 4.411.118,79 3.642.481,36 3.796.502,13 4.665.259,44 3.337.968,84 3.720.185,10 3.762.625,48 4.199.589,79 4.704.196,82 3.657.557,37 3.897.978,40 46.775.609,87

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 260.131,53 224.532,20 306.436,17 774.679,98 371.460,76 296.480,06 340.998,25 395.518,46 402.614,65 306.637,99 320.380,47 360.536,60 4.360.407,12

    Contribuições

    Receita Patrimonial 489,72 534,14 438,51 518,53 1.923,14 3.364,83 6.303,82 8.894,80 10.430,82 14.179,68 15.391,00 16.868,54 79.337,53

    Receita de Serviços

    Transferência Correntes 2.718.675,95 4.185.989,95 3.332.752,38 3.020.320,91 4.291.350,28 3.038.123,95 3.372.883,03 3.350.587,45 3.786.518,33 4.374.735,98 3.320.139,09 3.520.214,02 42.312.291,32

    Outras Receitas Correntes 849,15 62,50 2.854,30 982,71 525,26 7.624,77 25,99 8.643,17 1.646,81 359,24 23.573,90

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 2.980.146,35 4.411.118,79 3.642.481,36 3.796.502,13 4.665.259,44 3.337.968,84 3.720.185,10 3.762.625,48 4.199.589,79 4.704.196,82 3.657.557,37 3.897.978,40 46.775.609,87

DEDUÇÕES (II) 371.170,86 450.152,40 452.103,53 440.026,78 478.741,48 365.873,68 433.524,66 418.752,89 384.634,67 470.933,31 370.914,11 415.591,66 5.052.420,03

    Contribuição do Servidor a R.P.P.S

    Receitas de Compensação Previdenciária

    Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS

    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 371.170,86 450.152,40 452.103,53 440.026,78 478.741,48 365.873,68 433.524,66 418.752,89 384.634,67 470.933,31 370.914,11 415.591,66 5.052.420,03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 41.723.189,84

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais
(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 41.723.189,84

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada
(art. 166, § 16, da CF) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) 41.723.189,84
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A empresa PIZZARIA DO PARQUE DAS BANDEIRAS 
LTDA – inscrita no CNPJ n° 30.200.399/0001-15, localizada 
na PC DARIO AREDES LACERDA, Nº 39- Bairro: Parque 
das Bandeiras - Cidade: São Vicente – SP – CEP: 11.346-
005, torna público que recebeu da SECRETARIA DE 
PROJETOS ESPECIAIS do Município de São Vicente 
a Certidão de Uso e Ocupação do Solo. E que está 
requerendo a Licença Prévia e de Instalação – LP, junto 
a secretaria de Meio Ambiente do Município de São 
Vicente, para a atividade de Restaurantes e similares.

COMUNICADO DE CALCULO 
AUTO DE INFRAÇÃO SECINP. 
Tornamos publico o lançamento do 
Auto de Infração n.º 9.578 referente 
ao Proc. Adm. n.º 65.661/11, Zelda 
Ventura de Oliveira, Rua Gen. Vicente 
de Paulo Dale Coutinho, 539, Cidade 
Náutica, São Vicente-SP, CEP 11350-
190, Aviso Recibo 032847/2021 
com 1.º venc. em 7/12/21 e 2.º venc. 
em 22/12/21. São Vicente, 23 de 
novembro de 2021. ROGÉRIO 
TADACHI IHA–Secretário de 
Comércio, Indústria e Negócios 
Portuários
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1001067-80.2018.8.26.0477.O 
(A)MM.Juiz(a)de Direito da 1ªVara Cível,do Foro de Praia Grande,Estado de São Paulo,Dr(a). 
Eduardo Hipolito Haddad,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a (o) RICARDO TO BOTURÃO 
FERREIRA, CPF. 287.457.948-39, que Instituto de Educação e Cultura Unimonte S/A. 
ajuizou a Ação Monitória, representada pelas mensalidades de fev. a jun./13, além de uma 
taxa de protocolo do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Encontrando-se o Réu, 
em lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias a 
fluir após os 20 dias supra, pague o débito de R$ 9.829,19 (01/18), acrescido de honorários 
advocatícios de 5%, ou oponha embargos, ficando isenta de custas, em caso de pagamento, 
sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Não sendo oferecido 
embargos, será nomeado curador especial. Será o edital publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Praia Grande, aos 18 de outubro de 2021. - 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº0004076-48.2021.8.26.0223. 
(109/18).O Dr.Ricardo Fernandes Pimenta Justo,Juiz de Direito da 1ªVara Cível do Foro de 
Guarujá/SP.FAZ SABER a MATEUS DOS SANTOS SIMÔA,CPF 440.836.348-04,que trami 
ta a Ação de Cumprimento de Sentença,ajuizada por Instituto de Educação e Cultura Uni 
monte S/A.Encontrando-se o Réu em lugar ignorado,foi deferida sua INTIMAÇÃO por EDI-
TAL,para que,no prazo de 15 dias,a fluir após os 30 dias supra,deposite o valor da condena-
ção de R$9.747,41(06/21),sob pena de pagar multa e honorários de advogado de 10%,além 
de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, (art. 513 
caput e 525). Fica o Réu advertido de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pag-
to. voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que,independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o edital publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarujá, aos 04 de novembro de 2021. - 
 O MM.DR.DARIO GAYOSO JÚNIOR,Juiz de Direito Titular da 8ª.Vara Cível da Comarca de Santos/SP,na 
forma da Lei,FAZ SABER a todos sobre o presente edital,que tramita na Comarca de Santos/SP o processo 
1021521-83.2019.8.26.0562 em que MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda.,CNPJ 02.378.779/000 
1-09 ajuizou em face de BTI Brasil Logística Internacional Ltda,CNPJ 04.854.797/0001-45,Ação de OBri- 
gação de Entrega de Coisa Certa,objetivando que a Ré proceda com a devolução do container GLDU39 
73678,no depósito de contêineres vazios,considerando que está em posse de bem de propriedade da Auto-
ra.Desse modo,estando a Ré em lugar incerto e não sabido,foi deferida a Citação por Edital,para que,no pra 
zo de 3300  ddiiaass,,que fluirá após o decurso do prazo do presente Edtial,apresente resposta,sob pena de revelia. 
SSeennddoo  ccoonnssiiddeerraaddoo  rreevveell,,sseerráá  nnoommeeaaddoo  ccuurraaddoorr  eessppeecciiaall..Será o edital publicado na forma da lei.Nada Mais. 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 
6/SEAS/21-PROC. N.º 17.529/21. 
A Secretaria de Desenvolvimento 
Social, da Prefeitura de São Vicente, 
no exercício de suas atribuições 
legais, torna PÚBLICO, a quem 
possa interessar, que, em 19/11/21 
às 15h40min., foi realizada a 3.ª 
Sessão do Chamamento Público 
em referência, cuja ata encontra-se 
disponível na íntegra no site https://
www.saovicente.sp.gov.br/publico/
noticia_assunto_lista.php?cod_
menu=135. A Comissão de Avaliação 
analisou os documentos requeridos 
às entidades Casa Crescer e Brilhar e 
LAM-Lar de Acolhimento de Meninos 
e Meninas. Sanadas as diligências. A 
Comissão de Avaliação homologou 
20 vagas para Casa Crescer e Brilhar 
e 20 vagas para Lar de Acolhimento 
de Meninos e Meninas-LAM. A partir 
da data desta publicação, fica aberto o 
prazo de recurso na forma do item 12.1 
do Edital. Nada mais. São Vicente, 19 
de novembro de 2021. LEANDRO 
VALENÇA DA SILVA-Secretário de 
Desenvolvimento Social.

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 
7/SEAS/21-PROC. N.º 17.530/21. 
A Secretaria de Desenvolvimento 
Social, da Prefeitura de São Vicente, 
no exercício de suas atribuições 
legais, torna PÚBLICO, a quem 
possa interessar, que, em 16/11/21 às 
15h40min., foi realizada a 1.ª Sessão do 
Chamamento Público em referência, 
cuja ata encontra-se disponível 
na íntegra no site https://www.
saovicente.sp.gov.br/publico/noticia_
assunto_lista.php?cod_menu=135. 
A Comissão de Avaliação reuniu-se 
para analisar o recurso apresentado 
pela entidade Restaurando Vidas, 
deferiu e habilitou a entidade para 
homologação das 90 vagas. A entidade 
ao ser comunicada emitiu ofício 
declinando convite da totalidade, 
aceitando 40 vagas. Desta forma, o 
Secretário de Desenvolvimento Social 
Leandro Valença da Silva emitiu 
ofício às entidades já homologadas 
para o Chamamento Público n.º 7 
convidando às vagas remanescentes. 
Homologa da seguinte forma o 
resultado do chamamento: Sociedade 
de Amigos Restaurando Vidas-40 
vagas, Ass. F. Mãos Amigas-30 
vagas e Lar Vicentino de Amparo 
ao Idoso-20 vagas. A partir da data 
desta publicação, fica aberto o prazo 
de recurso na forma do item 12.1 do 
Edital. Nada mais. São Vicente, 19 
de novembro de 2021. LEANDRO 
VALENÇA DA SILVA-Secretário de 
Desenvolvimento Social.

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 220/21-EDITAL 
N.º 220/21 (FUMDES)-PROC. 
N.º 43.353/21. Objeto: Registro de 
Preços para Aquisição de Insumos 
para atender Pacientes de Ações 
Judiciais, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações e 
quantidades constantes no Anexo I 
deste Edital. Fonte de Recurso MAC. 
Recebimento das propostas: até as 8 
horas do dia 7/12/21. Abertura das 
Propostas: às 9 horas do dia 7/12/21. 
Inicio da Sessão de Disputa: às 10 
horas do dia 7/12/21. Informações: 
Telefone: (13)3569-5710. E-mail: 
compras@saudesaovicente.sp.gov.
br e sesasvcompras@yahoo.com.br. 
Site para acessar o Edital e a Disputa: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. São 
Vicente, 23 de novembro de 2021. 
Israel Carvalho dos Santos-Pregoeiro. 
MICHELLE LUIS SANTOS–
Secretária da Saúde de São Vicente/
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente. Secretaria da Saúde de São 
Vicente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
N.º 4 DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 
36/17-PROC. ADM. N.º 14.483/17. 
Contratante: Fundo Municipal de 
Saúde de São Vicente através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente. 
Contratada: Fisioterapia Renascer 
Santa Isabel Ltda. Objeto: Adita o 
Contrato de Prestação de Serviços 
de fisioterapia para prorrogação do 
prazo pelo período de 12 (doze) 
meses. Vigência: 6/11/21 a 5/11/22. 
Valor Total estimado do Contrato: R$ 
302.580,00. Just.: Art. 25, Caput da 
Lei Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
4 de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretária da Saúde 
de São Vicente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
N.º 4 DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 
35/17-PROC. ADM. N.º 14.483/17. 
Contratante: Fundo Municipal de 
Saúde de São Vicente através da 
Secretaria da Saúde de São Vicente. 
Contratada: Marulli Parra Fisioterapia 
e Serviços Ltda. Objeto: Adita o 
Contrato de Prestação de Serviços 
de Fisioterapia para prorrogação 
do prazo pelo período de 12 (doze) 
meses. Vigência: 6/11/21 a 5/11/22. 
Valor total estimado do contrato: R$ 
302.580,00. Just.: Art. 25, Caput da 
Lei Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
4 de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretária da Saúde 
de São Vicente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
N.º 2 AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 104/20–CONCORRÊNCIA 
PUBLICA N.º 3/20-PROC. ADM. 
N.° 22.115/20-Contratante: Prefeitura 
de São Vicente. Contratada: TMK 
Engenharia S.A. Objeto: Execução de 
obra de pavimentação parcial de vias 
do Município de São Vicente.  Motivo: 
Prorrogação de vigência contratual 
pelo prazo de 6 meses; Supressão 
e Acréscimo de Quantitativo. Data 
da Assinatura: 25/10/21. Just.: Lei 
Federal n.° 8.666/93. São Vicente, 
24 de novembro de 2021. PAULO 
EDGARD FIAMENGHI–Secretário 
de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas.

EXTRATO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 
85/21-CONCORRÊNCIA N.º 6/21-
PROC. ADM. N.º 35.520/21-Objeto: 
Registro de Preços para contratação 
de empresa para execução de serviços 
de manutenção, recuperação e 
restauração da pavimentação de vias 
e logradouros públicos. Contratante: 
Prefeitura de São Vicente–Contratada: 
Macterra Engenharia Eireli-EPP. 
Valor total R$ 5.470.818,75 (cinco 
milhões, quatrocentos e setenta mil, 
oitocentos e dezoito reais e setenta e 
cinco centavos). Vigência: 12 meses. 
Data da Assinatura: 5/11/21. Just.: 
Lei Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
24 de novembro de 2021. PAULO 
EDGARD FIAMENGHI–Secretário 
de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas.

EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 211/21-PROC. 
ADM. N.º 53.431/21-Objeto: Forne-
cimento de licença de ferramenta 
Antivírus e Anti-Spam Kaspersky 
Endpoint Security for Business Select 
para estações de trabalho móveis e 
fixas, com suporte técnico, conforme 
especificações cons-tantes no Anexo 
I do Edital. O Departamento de 
Compras e Licitações torna público 
que o Creden-ciamento, o recebimento 
das Propostas e a Sessão de Disputa 
serão realizados no dia 7/12/21 às 10 
horas. Edital à disposição a partir do 
dia 24/11/21 no endereço eletrônico: 
h t tp : / /www.saovicen te . sp .gov.
br/servicos-licitacoes/. Maiores 
informações pelo telefone: (13)3579-
1396, com Henry ou pelo e-mail: 
henry_compras@saovicente.sp.gov.
br. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. 
São Vicente, 24 de novembro de 
2021. MARTA APARECIDA DE 
SOUZA FLO-RINDO–Chefe 
do Departamento de Compras e 
Licitações.

AVISO DECOMLIC–O 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
E LICITAÇÕES TORNA 
PÚBLICO QUE A REABERTURA 
DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 
82/21-PROC. ADM. N.º 21.075/21–
Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de Lajotas de Concreto, 
para atendimento da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas, pelo período de 12 (doze) 
meses, restou DESERTO. Maiores 
informações pelo telefone: (13)3579-
1389 com Américo ou pelo e-mail: 
decomlic@saovicente.sp.gov.br. 
São Vicente, 24 de novembro de 
2021. MARTA FLORINDO–Chefe 
do Departamento de Compras e 
Licitações.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o 
nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547 ou Rua Hipódromo, 1141, sala 
66, Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário 
ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com 
sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo 
Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular 
de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação e Outras Avenças de nº 10140898702, no qual figura como 
Fiduciante JOÃO ROBERTO GOMES DE SOUSA JÚNIOR supervisor 
operacional, RG nº 41.428.967-5 – SSP/SP, CPF/MF nº 305.350.878-88, e 
sua mulher CAMILLA FRANCO AMORIM DE SOUSA, do lar, RG 
nº46.003.188-0- SSP/SP, CPF/MF nº 231.002.508-93, casados pelo regime 
da comunhão parcial de bens, residente e domiciliados em Santos/SP, 
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei 
nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 09 de dezembro 2021, às 
15h30min, à Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Mooca, São Paulo/SP, em 
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$299.172,44 
(Duzentos e Noventa e Nove Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Quarenta e 
Quatro Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 3.233 do 2º Cartório de 
Registro de Imóveis de Santos/SP, com a propriedade consolidada em 
nome do credor Fiduciário constituído por: Apartamento nº 303, tipo II, 
localizado no 3º andar, lado direito do Condomínio Perú, à rua Frei 
Francisco Sampaio, nº 400, com entrada pelo módulo nº 2, integrante do 
Conjunto Residencial Marechal Castelo Branco, possuindo dito 
apartamento: sala, 2 quartos, cozinha, banheiro e área de serviço, 
compreende uma área útil de uso exclusivo de 42,76m², uma área comum 
correspondente a 4,79m², perfazendo a área total de 42,55m², confronta 
pela frente, onde tem sua entrada com o patamar da escada que dá acesso 
a porta de entrada do apartamento e com a linha vertical externa do prédio, 
nos fundos com a linha vertical externa do prédio, de uma lado com a 
unidade autônoma nº 302, e do outro lado com a unidade autônoma nº 304; 
a esse apartamento correspondente a fração ideal de 0,367655 da área 
total do condomínio; o terreno onde se encontra erigido o condomínio Perú, 
está descrito na respectiva especificação condominial Obs. Ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado 
o dia 21 de dezembro 2021, às 15h30min, no mesmo horário e local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
149.586,22 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Seis 
Reais e Vinte e Dois Centavos). Todos os horários estipulados neste edital, 
no site do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou em 
qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de 
Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na 
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, 
podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel 
outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do 
leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento 
mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes 
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do 
leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e 
se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-
SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial 
terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro 
acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do 
direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, 
por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência 
bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do 
arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira 
autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. K-24,25e26/11

COMUNICADO DE CALCULO 
AUTO DE INFRAÇÃO SECINP. 
Tornamos publico o lançamento do 
Auto de Infração n.º 11161 referente 
ao Proc. Adm. n.º 41.375/13, Via 
Varejo S/A, Praça Barão do Rio 
Branco, 207 e 208, Centro, São 
Vicente-SP, CEP 11310-000, Aviso 
Recibo 032812/2021 com 1.º venc. 
em 7/12/21 e 2.º venc. em 22/12/21. 
São Vicente, 23 de novembro de 
2021. ROGÉRIO TADACHI IHA-
Secretário de Comércio, Indústria e 
Negócios Portuários

Prefeitura Municipal
de Ilha Comprida
Estância Balneária

AVISO
Encontra-se aberta na Prefeitura do Município 
de Ilha Comprida/SP, Pregão Presencial 
nº 35/2021 do tipo menor preço LOTE para 
registro de preços para o fornecimento 
parcelado de uniforme, destinado aos alunos da 
rede municipal de ensino de Ilha Comprida/SP. 
Entrega e abertura dos envelopes dar- se- a no 
dia 06/12/2021 as 09h00min. O edital em seu 
inteiro teor estará à disposição dos interessados 
no site www.ilhacomprida.sp.gov.br. Geraldino 
Barbosa de Oliveira Junior Prefeito Municipal.
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Curtas

SEM CONVERSA . A 
cantora Adele (33) aban-
donou uma entrevista 
no meio depois de sa-
ber do jornalista com 
quem ela batia um 
papo que ele nem se-
quer tinha ouvido seu 
novo disco, “30”. lança-
do na semana passada. 
De acordo com o Page-
Six, a cantora britânica 
teria saído furiosa do 
local após o apresenta-
dor da Seven Network, 
Matt Doran, cometer a 
gafe. Também haveria 
um show de duas horas 
especialmente para sua 
emissora que foi can-
celado.

PLÁGIO?. A equipe 
de Chico Buarque ne-
gou que Adele tenha 
plagiado o músico em 
sua canção “To Be Lo-
ved”, do seu último ál-
bum “30”. Neste fim de 
semana, internautas 
apontaram semelhan-
ças entre “Eu Te Amo”, 
composta por Chico e 
Tom Jobim, e “To Be Lo-
ved”, de Adele.

SÓ BOATO. O marido 
de Ivete Sangalo, Daniel 
Cady se pronunciou 
pela primeira vez após 
os boatos de que ele te-
ria apagado fotos com 
a cantora de sua rede 
social e de que seu casa-
mento estaria em crise. 
“Já vou logo começar 
a live adiantando esse 
assunto, que foi fofo-
ca pura. Não teve nada 
com meu casamento”, 
disse.

“Estamos muito 
felizes” 
Sabrina Petraglia ao anun-
ciar que está grávida pela 
terceira vez. 

O 
Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo 
negou, em segun-
da instância, um 
recurso movido 

pelos cantores e composito-
res Roberto Carlos e Erasmo 
Carlos a respeito da pos-
se de mais de 70 músicas. 
Ambos pediam na Justiça a 
recuperação de 72 músicas 
que teriam sido cedidas à 
editora Fermata há mais de 
50 anos. Dentre as canções 
estão “É Preciso Saber Viver” 
e “Se Você Pensa”. O proces-
so começou em 2019 e já em 
primeira instância a dupla 
havia perdido. Eles queriam 
a rescisão de um contrato 
com a editora e alegavam 
que nunca teriam tido a 
ideia de ceder os direitos au-
torais a ela.

ROBERTO E ERASMO CARLOS
72 canções na justiça
Compositores 
buscavam na justiça 
a posse de mais de 70 
canções, mas Tribunal 
negou recurso em 
segunda instância

A base de maconha
Para dar mais veracidade a uma cena do novo filme da Net-
flix, “Não Olhe Para Cima”, que chega à plataforma em de-
zembro, a atriz Jennifer Lawrence, 31, confidenciou que usou 
maconha com autorização do diretor, Adam McKay. Na 
cena, a própria personagem está chapada e tem um bate-
-papo com a personagem de Meryl Streep. Para isso, ela quis 
ficar chapada de verdade. A atriz  está grávida no momento, 
mas ressaltou que não estava a época das gravações.

Na Telinha
Em sua estreia como atriz 
na televisão, como Vitó-
ria, em “Verdades Secretas 
2” (Globo), a modelo plus 
size Mayara Russi, 32, vive, 
além de a realização de um 
sonho, a oportunidade de 
trazer a representatividade 
em papel de uma mulher 
poderosa e bem sucedida. 
“É muito revolucionário”, 
afirma.

Reato
Parece que o casal Maiara e 
Fernando, dupla de Soro-
caba, está unido de novo. 
Eles foram flagrados aos 
beijos durante casamento 
de um amigo. Imagens dos 
dois em clima de romance 
circulam na internet. Nas 
redes sociais, internautas 
se dividiram entre apoiar 
a decisão da cantora e em 
criticar.

Estátuas inauguradas em Niterói
A prefeitura da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, celebrou seu aniversário de 448 anos e 
prestou uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo (1978-2021) nesta segunda-feira 
(22). Foram inauguradas estátuas do ator e sua personagem Dona Hermínia, no Campo de São 
Bento, em Icaraí. Déa Lúcia Amaral, mãe do artista e principal inspiração para a personagem da 
franquia de sucesso “Minha Mãe é Uma Peça” compareceu ao evento. “Agradeço a Secretaria de 
Cultura pela homenagem que estão fazendo pro meu filho, Paulo Gustavo”, começou. 
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