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Com objetivo de garantir 
parcerias e avanços na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), o 
secretário estadual de Agri-
cultura, Itamar Borges, esteve 
na Cati (Coordenadoria de As-
sistência Técnica Integral), em 
Pindamonhangaba. Recebido 
por autoridades municipais, 
Borges afirmou que a parceria 
entre Pindamonhangaba e 
Governo do Estado para rees-

Uma operação da Polícia 
Federal rastreia um esquema 
que teria fraudado contratos 
na Saúde de Ubatuba. São sete 
mandados de busca e apre-

truturação e revitalização do 
prédio da Cati visa atender às 
demandas necessárias, com 
expectativa de que o espaço, 
em que atualmente trabalham 
14 pessoas, volte a ter, como 
anteriormente, setenta fun-
cionários com a colaboração 
de departamentos ligados ao 
Município. “O propósito da vi-
sita é estreitar essas parcerias”, 
ressaltou Borges.

ensão, com apontamento de 
suspeita de superfaturamento 
na prestação de serviço de 
uma Organização Social (OS),

HR de Cruzeiro avança e 
pode ter R$ 100 milhões

Área do desativado Recinto de Exposições, que receberá o Hospital Regional; aposta de saúde estruturada

Obra na zona rural de Pinda, que faz parte de pacote de investimento

Pinda é inserida em pacote 
de R$ 52 milhões para 
pesquisas do setor rural

Ação rastreia esquema que teria 
fraudado Santa Casa de Ubatuba 
em contrato de R$ 141 milhões

Após avaliação, Município aguarda início das obras ainda neste semestre
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Sala de aula vazia; uma das imagens mais marcantes na pandemia; Guará retoma atividades presenciais

Foto: Reprodução

Decreto em Guaratinguetá determina retorno de 
professores afastados e aulas com 100% de ocupação
Secretaria de Educação confirma presenciais em escolas da rede municipal a partir de 2 de agosto; 
professionais em grupos de risco e comorbidades seguem afastados até a imunização completa

Os profissionais de edu-
cação da rede municipal de 
Guaratinguetá (professores 
e outras funções) retornam 
aos trabalhos presenciais 
nesta semana, após a volta às 
aulas no município. A medida 
só não vale para funcionários 
com comorbidades ou de 
grupo de risco de contami-
nação da Covid-19.

O decreto foi publicado na 
última semana e sancionado 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSC). “Todos os profissionais 
da educação da rede pública 
municipal, afastados das ati-
vidades profissionais, sejam 
eles professores ou outros 
funcionários, retornam a 
cumprir a carga horária 
integralmente e presencial-
mente”, destacou a chefe 
de gabinete da secretaria 
de Educação, Ana Maria 
Almada.

Para os profissionais que 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

tem comorbidades ou são do 
grupo de risco (e tenham lau-
do médico atestando uma das 
duas situações), o retorno 
ao trabalho presencial será 
efetivado após a imunização 
completa contra o novo co-
ronavírus. “Eles voltam após 
14 dias da segunda dose, ou 
seja, quando estiverem imu-
nizados”, concluiu Ana Maria.

Diferente de outras cidades 
como Aparecida, que teve 
retorno das aulas presenciais 
nesta semana, e de Lorena, 
que projeta a volta para se-
gunda quinzena de agosto, 
em Guaratinguetá as ativi-
dades presenciais tiveram 
início em fevereiro, com 35% 
de ocupação das salas.

Desta vez, o Governo do Es-
tado de São Paulo já indicou 
que as escolas municipais, 
estaduais e particulares po-
derão ter 100% de ocupação 
a partir de 2 de agosto, desde 
que as unidades escolares 
tenham condições de seguir 
todas as determinações vi-
gentes do Plano São Paulo, 

inclusive o distanciamento 
mínimo entre alunos, que 
passará a ser de um metro.

“Vai (o sistema) considerar 
todas as áreas disponíveis 
para aulas e outras ativida-
des. Isso (distanciamento) vai 
determinar a capacidade físi-
ca de cada escola, lembrando 
que devem ser cumpridas to-
das as medidas do protocolo 
de biossegurança”, finalizou 
a chefe de gabinete. Ainda 
segundo Ana Maria Almada, 
os pais e mães dos alunos da 
rede municipal vão receber 
todas as orientações quanto 
às mudanças, até o fim desta 
semana.

O boletim epidemiológico 
publicado nas redes sociais 
da Prefeitura na última ter-
ça-feira (27) destacou que o 
município já havia registrado 
13.656 contaminações de 
Covid-19, 299 óbitos, 2.994 
pessoas em isolamento e 
2.458 casos suspeitos. Nesta 
quinta-feira (29), a vacinação 
na cidade atenderá ao públi-
co de 22 anos.

Cruzeiro recebeu uma ava-
liação técnica das equipes de 
saúde e engenharia do Gover-
no do Estado, nesta semana, 
para avançar com a constru-
ção do Hospital Regional. Os 
investimentos devem chegar 
aos R$ 100 milhões para a 
nova unidade, que deve ter 
início das obras ainda este ano. 
Já o “tripé da saúde”, segue 
sem a divulgação estadual. 
Anunciado no dia 22 de maio, 
pelo governador João Doria 
(PSDB), o projeto tinha um 
orçamento previsto em R$ 50 
milhões (R$ 30 milhões para 
construção e R$ 20 milhões em 
equipamentos). Após a análise 
do volume de obras e serviços 
prestados, a Prefeitura acredita 
que os investimentos devem 
ter um acréscimo de até 70%, 
ultrapassando R$ 100 milhões. 
Segundo o prefeito Thales Ga-
briel Fonseca (PSD), a área foi 
validada pelos engenheiros e 
profissionais da DRS (Diretoria 
Regional de Saúde) de Taubaté 
e toda a documentação soli-
citada foi encaminhada para 
viabilizar a finalização do 
projeto técnico, como estrutura 
e especialidades para o início 
das obras. Pág.  4
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Uma série de reclamações 
levou Cachoeira Paulista a 
criar um canal direto para 
atender falhas na ilumina-
ção pública. Desde a última 
semana, o Município ofere-
ce o telefone 99782-5565 
(WhatsApp).

Com o novo canal, os mo-
radores podem solicitar a 
troca de lâmpadas danificadas 
informando o endereço e data 
que foi observada a falha. De 
acordo com a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca), a iluminação pública é 
responsabilidade da adminis-
tração municipal. Segundo a 
Prefeitura, o canal é exclusivo 
para problemas na ilumina-
ção pública. Caso o morador 
tenha reclamações sobre pa-
vimentação, é disponibilizado 
o contato da secretaria de 
Infraestrutura e Obras, onde 
também outros problemas 
podem ser atendidos pelo 
canal direto da Prefeitura pelo 
telefone 3186-6022.

Da Redação
Cachoeira Paulista

“Sala do Empreendedor” é aposta para 
acelerar abertura de empresas em Guará
Realizada por parceria entre Prefeitura e Aceg, ação tem participação do Sebrae e serviço especializado

A Sala do Empreendedor de 
Guaratinguetá é uma iniciativa 
que nasceu da parceria entre a 
Prefeitura e a Aceg (Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá), com o obje-
tivo de auxiliar o processo de 
abertura de novas empresas 
no munícipio. O projeto tam-
bém conta com a parceria do 
Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas).

A futura sala ficará no in-
terior do prédio da Aceg, e a 
expectativa é de que esteja 
em funcionamento no mês 
de agosto. A ação faz parte do 
plano de recuperação da eco-
nomia para o pós-pandemia.

O serviço contará com um 
funcionário da Prefeitura que 
ficará na Aceg para atender 
o empreendedor desde os 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

primeiros passos, como docu-
mentações necessárias, con-
sulta de viabilidade de CNPJ 
(Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica) e demais trâmites que 
anteriormente eram realizados 
no prédio da Prefeitura. O 
atendimento será gratuito e os 
custos para o empreendedor 
serão somente das taxas que 
já fazem parte do processo de 
abertura de uma empresa.

O presidente da Aceg, Gui-
lherme Gigli, destacou que o 
propósito da iniciativa é ace-
lerar o processo de abertura 
de novas empresas. “A ideia 
principal da Sala do Empre-
endedor é reduzir o tempo 
de abertura da empresa. O 
objetivo é que a pessoa não 
precise ir a vários locais, como 
planejamento, fiscal. A sala 
será o único lugar necessário 
para ir e fazer a abertura. A 
expectativa é de que abertura 
aconteça no período de 24 a 
48 horas”, explicou.

Em Guaratinguetá, a Ju-
cesp (Junta Comercial de São 
Paulo), órgão que registra o 
contrato social das empresas, 
efetivando a abertura, já é 
localizada dentro da Aceg, 
fator que incentivou a decisão 
para a implantação do projeto 
no prédio.

A participação do Sebrae 
será frequente após o início 
dos atendimentos. A institui-
ção disponibilizará um fun-
cionário que fará plantões no 
local para responder questões 
e dar suporte. A organização 
da Sala do Empreendedor 
projeta que a maior parte 
do público que buscará pelo 
serviço seja de contadores 
e empreendedores com in-
teresse na modalidade MEI 
(Micro Empreendedor Indi-
vidual). Nos próximos meses, 
a Aceg aguarda a mudança 
do Banco do Povo para a sua 
sede, que hoje fica na Estação 
Rodoviária.

Cachoeira
cria canal para 
reclamações
sobre energia

A SDR (Secretaria de Desen-
volvimento Regional) fez um 
repasse de R$ 13,2 milhões 
destinado a obras de infra-
estrutura urbana para 28 
municípios. A expectativa é 
que o recurso atenda deman-
das urgentes da população 
local, como recapeamento 
asfáltico, construção de co-
zinhas-piloto e aquisição de 
equipamentos.

Responsável pela pasta, 
Marco Vinholi afirmou que 
seu objetivo é continuar com 
investimentos nas melhorias 
de infraestrutura urbana. 
“Entre os nossos muitos de-
safios, atender às demandas 
mais urgentes do dia a dia 
da população é dos mais 
relevantes. Iniciamos julho 
investindo mais recursos na 
melhoria da infraestrutura 
urbana de São Paulo e será 
assim por todo o ano de 
2021”, prometeu.

Na região, foram contem-
pladas Cruzeiro, São Sebas-
tião e São José do Barrei-
ro. A primeira recebeu um 
montante de R$ 222 mil. A 
quantia é a segunda parcela 
de um convênio destinado 
para obras de pavimentação 
de 3.280,52 m² em diversas 
vias do município. 

Em nota, a prefeitura de 
Cruzeiro informou que foi 
contemplada neste ano com 
R$ 1 milhão em recursos do 
Estado por meio da SDR. O 

Ana Laura Carvalho
RMVale 

valor será revertido em obras 
de melhorias de infraestrutura 
urbana. Segundo o planejamen-
to da Secretaria de Políticas 
Públicas, R$ 500 mil serão des-
tinados ao projeto ‘Pavimenta 

Cruzeiro’, que busca melhorar 
a qualidade do município com 
o calçamento de dezenas de 
ruas. Essa quantia deve ajudar 
ampliação do programa em 
outros bairros.

Obra de pavimentação em Cruzeiro, uma das cidades atendidas por séries de anúncios de verbas do Estado; aporte total de R$ 13,2 milhões

Fotos:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Secretaria de Desenvolvimento Regional 
libera R$ 13,2 milhões a 28 municípios
Repasses somam R$ 204 milhões e ultrapassam dados entre 2019 e 2020; Cruzeiro recebe R$ 222 mil

Outros R$ 500 mil serão 
destinados a projeto Vias, que 
tem como objetivo criar par-
ques lineares, buscando trazer 
para população mais espaços 
de lazer e esportes. Vinholi 

concluiu que os repasses são 
fundamentais para atender 
demandas dos municípios e 
que seguem trabalhando para 
trazer mais qualidade de vida 
para os paulistas.

Fotos:  Fabiana Cugulo

Sede da Aceg, que receberá serviço da Sala do Empreendedor; projeto auxílio atuação em pequenos negócios



29 DE JULHO DE 2021 3

Águas Piquete intensifica aos moradores quanto ao papel do hidrômetro

A importância do hidrômetro para 
o controle de consumo de água

De acordo com a Organiza-
ção das Nações Unidas, cada 
pessoa necessita de 3,3 mil 
litros de água por mês (cerca 
de 110 litros de água por dia 
para atender as necessidades 
de consumo e higiene). No 
entanto, no Brasil, o consumo 
por pessoa pode chegar a mais 
de 200 litros/dia.

Com o aumento da demanda 
e a diminuição das chuvas, sur-
gem as crises hídricas, a qual a 
região Sudeste vem passando 
na atualidade, atingindo a 
atividade econômica, a saúde 
pública e os ecossistemas.

Diante desse quadro, em 
Piquete, a Águas Piquete, 
concessionária responsável 
pelo abastecimento de água no 
município, intensifica junto a 
população o papel do hidrôme-
tro para controle do consumo 

Da Redação
Piquete

de água. O aparelho, também 
conhecido como relógio, mede 
o consumo de água do imóvel 
em tempo real e é um grande 
aliado contra o desperdício.

Por meio da leitura do hi-
drômetro, o cidadão consegue 
acompanhar o consumo de 
água na sua residência, faci-
litando o controle, gerando 
mais agilidade e auxiliando 
em vazamentos ou quais-
quer ocorrências que gerem 
alterações significativas na 
média de consumo. A leitura 
dos hidrômetros é realizada 
mensalmente e sua fatura é 
calculada com base no volume 
acumulado no mês.

Segundo Sérgio Bovo, “o 
papel do hidrômetro vai além 
do entendimento do cliente 
quanto ao seu consumo de 
água, afinal, permite que a 
concessionária entenda o 
perfil de consumo do clien-
te, auxiliando na economia 
doméstica, tendo portanto 

uma função social através do 
mapeamento dos hábitos da 
população, detectando exces-
sos e propondo campanhas 

de conscientização quanto ao 
consumo da água”, explica o 
diretor operacional da Águas 
Piquete.

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2358 –Abel Isaias da Silva Ribeiro e Rosimary Cristiane Simão de Oliveira. 
Ele, nacionalidade brasileira, mecânico industrial, solteiro, nascido no dia 08 
de abril de 1993 residente e domiciliado na Rua Américo Alves, 222, Santa 
Terezinha, Aparecida/SP, filho de Expedito Ribeiro e Andréia Cristina da Silva. 
Ela, nacionalidade brasileira, gerente de loja, solteira, nascida no dia 22 de junho 
de 1984, residente e domiciliada na Rua Américo Alves, 222, Santa Terezinha, 
Aparecida/SP, filha de Jorge Luís de Oliveira e Sueli Aparecida Simão de Oliveira.
2359 –Marcos Paulo Manuel e Vitoria Caroline de Souza Silva. Ele, nacionalidade 
brasileira, ajudante geral, solteiro, nascido no dia 09 de setembro de 1989 residente 
e domiciliado na Praça Maria Erondina Vieira Bergamine, 18, São Roque, Aparecida/
SP, filho de Maria Auxiliadora Manuel. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, 
nascida no dia 22 de março de 1992, residente e domiciliada na Praça Maria 
Erondina Vieira Bergamine, 18, São Roque, Aparecida/SP, filha de Amauri da Silva 
e Vera Lucia de Souza.
2360 – Felipe Paolo Santos de Oliveira e Izabele Efigenia de Jesus Camargo. 
Ele, nacionalidade brasileira, cozinheiro, solteiro, nascido no dia 24 de março 
de 1994, residente e domiciliado na Rua Santa Rita, 394, fundos, casa 1, Santa 
Rita, Aparecida/SP, filho de Antonio Celso de Oliveira e Ana Paula Aparecida dos 
Santos. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 28 de agosto 
de 1996, residente e domiciliada na Rua Santa Rita, 394, fundos, casa 1, Santa 
Rita, Aparecida/SP, filha de Cícero Vítor de Moura Camargo e Maria Yolanda de 
Jesus Camargo.
2361 – Jose Fernando Magraner Paixão dos Santos e Mariane Veiga Martins de 
Melo. Ele, nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido no dia 18 de maio 
de 1989, residente e domiciliado na Rua Filipo, 10, Vila Mariana, Aparecida/SP, 
filho de Laércio Fernando dos Santos e Silvia Helena Magraner Paixão dos Santos. 
Ela, nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia 27 de setembro 
de 1995, residente e domiciliada na Rua Luiza Buzzato, 64, Vila Expedicionários 
Cruzeirenses, Cruzeiro/SP, filha de Albertino Martins de Melo e Lucimara de Jesus 
Veiga.
2362 –Davi Vieira da Silva e Genis Lady Batista de Campos Assis. Ele, 
nacionalidade brasileira, balconista, solteiro, nascido no dia 05 de Janeiro de 
2002, residente e domiciliado na Rua Joaquim Garcia dos Reis, 359, Sagrada 
Face, Aparecida/SP, filho de Laércio Jacintho da Silva e Luciana Vieira dos 
Santos Silva. Ela, nacionalidade brasileira, recepcionista, solteira, nascida no 
dia 22 de maio de 2001, residente e domiciliada na Rua Comendador Pelerson 
Soares Penido, 34, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Luciano Ribeiro de Assis 
e Luciane Batista de Campos.
2363 – Everton Danilo Coelho e Maria Luiza de Almeida Alves. Ele, nacionalidade 
brasileira, motorista, solteiro, nascido no dia 23 de dezembro de 1982, residente 
e domiciliado na Travessa José Gonçalves Silva , 40, Santa Edvirges, Aparecida/
SP, filho de Geraldo de Assis e Coelho e Maria Evanir dos Santos Coelho. Ela, 
nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida no dia 25 de fevereiro de 
1988, residente e domiciliada na Travessa José Gonçalves Silva , 40, Santa 
Edvirges, Aparecida/SP, filha de Manoel Augusto Almeida Alves e Maria Helena 
Ferraz de Almeida Alves. 
2364 – Onofre Reis Morais e Roseli Aparecida Dias. Ele, nacionalidade brasileira, 
pedreiro, divorciado, nascido no dia 26 de Janeiro de 1959, residente e domiciliado 
na Rua Itapira, 440, apto 09, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Onofre Alves e 
Sebastiana Mendes de Jesus Alves. Ela, nacionalidade brasileira, atendente de 
balcão, divorciada, nascida no dia 29 de maio de 1974, residente e domiciliada 
na Rua Itapira, 440, apto 09, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de José Lemes Dias e 
Luiza Quirino Dias.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2021 PROC. Nº 175/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de veículos novos (zero km), em remessa única, para atender 
as necessidades da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), da 
APAE e da Vila Vicentina da Sagrada Família, ambas do município de Lorena, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no Termo de Referência, 
os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 22.645.916/0001-31
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 282.500,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses - DATA DA ASSINATURA: 27/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
Extrato de Inexigibilidade de Chamamento Público – Processo nº 3099/2021

O Município de Lorena/SP torna pública a Ratificação da Inexigibilidade de Chamamento 
Público para celebrar Termo de Fomento com a OSC Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lorena em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A parceria 
destina-se a execução do Serviço a ser ofertado pela OSC – Serviço que garantirá o 
direito de acesso e permanência na escolarização dos alunos que necessitam de apoio 
pervasivos, com deficiência intelectual, múltiplas, transtorno global do desenvolvimento, 
que já estão matriculados e os encaminhados pela Diretoria de Ensino. A Inexigibilidade 
do Chamamento Público decorre da inviabilidade de competição entre as Organizações 
da Sociedade Civil em razão da natureza singular do objeto de parceria e com fundamento 
no art. 31 inc.II da Lei 13.019/2014, a escolha da OSC Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lorena deu-se considerando que ela possui experiência comprovada no 
trabalho com crianças e adolescentes, inclusive neste serviço, visto que já oferta o serviço 
ao município há alguns anos. Admite-se impugnação a esta justificativa no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar de sua publicação, a ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 137/19 – PP 68/19 – Processo Licit 359/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA CLÍNICA EIRELI
CNPJ: 24.351.695/0001-14
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 137/19, decorrente do Proc. Licit n° 359/19, Pregão Presencial 
n° 68/19, firmado em 06/08/2019, nos termos previstos em sua clausula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 06/08/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do contrato, pelo período de (12 doze) meses, é de R$ 167.479,10 (cento e 
sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dez centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 27/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 232/2021-SUP; 
5450/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de cadeiras de escritório, para atender as necessidades da Secretaria 
de Finanças.
CONTRATADA: MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0902-87  -  DATA DA ASSINATURA: 27/07/2021

PREFEITURA DE PIQUETE
CONCORRÊNCIA Nº01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 55/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados que 
se encontra aberto a CONCORRÊNCIA Nº 01/2021, Processo Administrativo nº 55/2021, 
PELO MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO 
SISTEMA DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO URBANO NO 
MUNICÍPIO DE PIQUETE/SP, a ser adquirido com recursos do CONTRATO FEHIDRO Nº 
140/2021 e recurso próprio do município, de acordo com os Projetos Básicos, Memoriais 
Descritivos e Orçamentos Estimativos de Quantidades e Custos Unitários encaminhados 
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, conforme descrito no edital. LOTE 01 
(ETE) – R$ 5.295.271,35; LOTE 02 (COLETOR TRONCO) – R$ 17.154.153,84; GLOBAL: 
R$ 22.449.425,19. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@
piquete.sp.gov.br, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas e no site: www.piquete.sp.gov.
br/portal/editais/1.Sessão de abertura para recebimento das propostas. DATA: 31/08/2021. 
HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, 
localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, 
Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura. Piquete, 28 de julho 
de 2021. JOÃO BOSCO RAMOS-PRESIDENTE DA COMISSÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n° 022/2021 - Edital nº 022/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 108/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO D 
UTI MÓVEL, ADULTO E NEONATAL, PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE E DA SANTA CASA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES 
DOS MUNÍCIPES DE CACHOEIRA PAULISTA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 12 de agosto de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010

PREGÃO PRESENCIAL n° 014/2021 - Edital nº 014/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 097/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 12 de agosto de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010

PREGÃO PRESENCIAL n° 030/2021 - Edital nº 031/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 155/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS 
PARA INSTITUIÇÃO VILA VICENTINA DE CACHOEIRA PAULISTA E APAE CACHOEIRA 
PAULISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 11 de agosto de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.

Em parceria com a EDP 
Bandeirante, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba deve 
trocar, ainda neste ano, mais 
de quatrocentas lâmpadas 
por novos equipamentos de 
LED. A ação promete trazer 
economicidade para o mu-
nicípio, trabalhando com 
material mais eficiente e 
sustentável. O investimento 
total é de R$ 523,4 mil. 

Ao todo serão 472 pontos 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com investimento de R$ 520 mil, Pinda 
amplia rede de iluminação por LED
Ação de R$ 523,4 mil é firmada por meio de parceria entre Prefeitura e EDP

de iluminação que rece-
berão tecnologia LED. O 
acordo foi assinado entre a 
diretora da EDP, Cristiane 
Fernandes e o prefeito, Isael 
Domingues (PL). A medida 
foi contemplada por meio da 
Chamada Pública Projetos 
de Eficiência Energética da 
EDP, com foco em incentivar 
a conservação e uso racional 
de energia elétrica. A expec-
tativa é que o projeto traga 
economia ao município de 
325 MWh/ano, equivalente 
ao consumo médio anual de 
mais de cem famílias.

Segundo a empresa res-
ponsável, a ação também é 
positiva para a população, 
pois a luz de LED garante 
conforto visual e nitidez, 
além de auxiliar na redução 
do consumo de energia e 
também aos custos de manu-
tenção do equipamento. Por 
não conter mercúrio e outros 
componentes químicos, a 
tecnologia também gera 
menor impacto ambiental.

“Uma das grandes preo-
cupações da nossa gestão 
é com a segurança pública. 
Uma cidade bem iluminada 

traz menor índice de crimi-
nalidade. A implantação de 
iluminação LED trará melhor 
visibilidade e mais economia 
para os cofres públicos”, 
enfatizou o prefeito Isael 
Domingues.

A previsão é que os pontos 
de iluminação passem pela 
substituição a partir de 
outubro, com conclusão em 
até dois meses. Assim como 
Pindamonhangaba, Guara-
tinguetá e Jacareí também 
foram contempladas com 
a ação através da Chamada 
Pública.
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Nossa maior causa é
defender sua saúde
O Plano de Saúde Santa Casa de Lorena está com condições e
benefícios exclusivos para os associados da Ordem dos Advogados
de Lorena. 

Início em
1° DE JULHO

DE 2021

Primeiros
30 dias

10% DE 
DESCONTO
NA ADESÃO

Permitida a inclusão de pais até 64 anos como dependentes
durante o período de 90 dias

Até
90 dias}

VEJA AS PRINCIPAIS VANTAGENS
NA PARCERIA OAB E CAS DE LORENA

Até os primeiros 90 dias de

parceria será permitida a 

inclusão de pais com até 64 anos.
DEPENDENTES

Desconto de 10% nos valores

das mensalidades do Plano de

Saúde CAS.
PROMOÇÃO

O Plano de Saúde CAS tem a 

melhor infraestrutura e Rede

Própria de atendimento.
ESTRUTURA

Desconto de 10% na taxa de

adesão para aquisiçao nos

primeiros 30 dias da promoção.
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PLANO COM
COBERTURA
COMPLETA

* FAIXA ETÁRIA DE 0-18
ANOS COM COPARTICIPAÇÃO

POR MÊS99,20

12 3301.1418
12 9 9148.2196
12 3301.1418
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Rua São Benedito, 06 | Centro
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Cruzeiro avança com Hospital Regional 
que pode chegar aos R$ 100 milhões

Pinda é inserida em pacote de R$ 52 milhões 
para pesquisas e planejamnto do setor rural

Depois de avaliação da área, Município aguarda o início 
das obras ainda neste semestre; tripé segue sob dúvidas

Expectativa é que colaboração entre Estado e Município garanta revitalização do Cati e recuperação de estradas

Uma operação da Polícia 
Federal rastreia um esquema 
que teria fraudado contratos 
na Saúde de Ubatuba. São 
sete mandados de busca 
e apreensão, cumpridos 
nesta terça-feira (27), após 
apontamento de suspeita 
de superfaturamento na 
prestação de serviço de uma 
OS (organização social) res-
ponsável pela administração 
da Santa Casa.

Habilitado para prestar 
serviços à Ubatuba, em feve-
reiro do ano passado, o ITDM 
(Instituto de Tecnologia e De-
senvolvimento da Medicina) 
está no alvo das apurações 
da polícia, com indícios de 
desvios de recursos e de 
materiais durante a gestão. 
As investigações apontam 
que há superfaturamento no 

Com objetivo de garantir 
parcerias e avanços na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), o secretário estadu-
al de Agricultura, Itamar 
Borges, esteve na Cati (Co-
ordenadoria de Assistência 
Técnica Integral), em Pinda-
monhangaba.

Recebido por autoridades 
municipais, Borges afirmou 
que a parceria entre Pinda-
monhangaba e Governo do 
Estado para reestruturação 

Bruna Silva
Ubatuba

Bruna Silva
Pindamonhangaba

valor de contratação do ser-
viço pela Prefeitura, ainda na 
gestão de Délcio Sato (PSD).

O contrato foi firmado em 
R$ 141 milhões, durante o 

e revitalização do prédio da 
Cati visa atender às deman-
das necessárias, com expec-
tativa de que o espaço, em 
que atualmente trabalham 
14 pessoas, volte a ter, como 
anteriormente, setenta fun-
cionários com a colaboração 
de departamentos ligados 
ao Município. “O propósito 
da visita é estreitar essas 
parcerias”, ressaltou Borges.

O Governo do Estado de 
São Paulo deve anunciar, 
nos próximos dias, um in-
vestimento recorde de R$52 
milhões para unidades de 
pesquisa do setor rural, in-
cluindo Pindamonhangaba, 

a partir do dia 1 de agosto 
até o fim do mês. Itamar 
Borges enfatizou que “não 
temos recurso para custeio, 
só temos recurso”, mas que 
deve buscar parcerias para 
a realização.

Analisando o cenário de 
pandemia, o secretário refor-
çou que como setor essencial, 
a agricultura não parou, e 
por isso o atendimento das 
Casas de Agricultura, ainda 
que à distância, seguiram 
normalmente. Com a deter-
minação do término do traba-
lho remoto, feito pelo Estado, 
os atendimentos presenciais 
retornaram neste mês. 

prazo de sessenta meses. A 
Prefeitura destacou que a 
OS cumpre aviso prévio e 
encerrará sua atuação na 
próxima sexta-feira (30). A 

investigação da PF identifi-
cou crimes como corrupção, 
associação criminosa e frau-
de em licitação, sem anunciar 
o alvo dos mandados.

A Santa Casa de Ubatuba, que passa por investigação da Polícia Federal; ação rastreia esquema de fraude

Obra para recuperação de estrada na Zona Rural de Pinda; cidade é atendida com aporte de R$ 52 milhões

Cruzeiro recebeu uma ava-
liação técnica das equipes 
de saúde e engenharia do 
Governo do Estado, nesta 
semana, para avançar com 
a construção do Hospital 
Regional. Os investimentos 
devem chegar aos R$ 100 
milhões para a nova unida-
de, que deve ter início das 
obras ainda este ano. Já o 
“tripé da saúde”, segue sem 
a divulgação estadual.

Anunciado no dia 22 de 
maio, pelo governador João 
Doria (PSDB), o projeto do 
Hospital Regional, tinha 
um orçamento previsto 
em R$50 milhões (R$ 30 
milhões para construção 
e R$ 20 milhões em equi-
pamentos). Após a análise 
do volume de obras e ser-
viços a serem prestados, a 
Prefeitura acredita que os 
investimentos devem ter 
um acréscimo de até 70%, 
podendo ultrapassar os 
R$100 milhões.

De acordo com o prefei-
to Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), a área foi validada 
pelos engenheiros e profis-
sionais da DRS (Diretoria Re-
gional de Saúde) de Taubaté 
e toda a documentação soli-
citada foi encaminhada para 

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

viabilizar a finalização do 
projeto técnico, como estru-
tura e especialidades para 
o início das obras. O prédio 
deve contar com uma área 
construída de 15 mil m². 
“Com a apresentação a gente 
acredita que nos próximos 
dois meses, no máximo, se 
dê o início de obras, com 
uma expectativa de 24 a 30 
meses de obras”, explicou o 
chefe do Executivo ao relem-
brar o investimento faseado, 
ou seja, parte dos recursos 
serão repassados neste ano 
e consequentemente orça-
mentos em 2022 e 2023. 

A ideia da unidade é de-
safogar os atendimentos 
realizados em Taubaté, São 
José dos Campos e Caragua-
tatuba, além de otimizar os 
serviços reduzindo a distân-
cia para os pacientes do Vale 
Histórico e Vale da Fé. 

Em contrapartida, Cruzei-
ro trabalha com a estrutura 
básica da área, como forne-
cimento de energia elétrica, 
aterro e pavimentação para 
acesso ao espaço. “Vamos 
tratar direto ao DER (Depar-
tamento de Estradas e Roda-
gem), até porquê o hospital 
estará localizado em frente 
a uma SP e ao lado de uma 
vicinal. Então a gente deve 
ter um dispositivo de acesso 
que será tratado nos próxi-
mos dias”, frisou.

Para o gestor, o HR tam-
bém deve valorizar esta 
região e sucessivamente 
proporcionar um melhor 
desenvolvimento econômico 
ao município. Com foco no 
crescimento da área, a Pre-
feitura planeja instalar mais 
serviços e investir no entorno 
do prédio no setor mobiliário 
e de mobilidade urbana.

Tripé da Saúde – O forta-
lecimento das santas casas 
de Lorena e Guaratinguetá, 
citado por Doria, no mesmo 
dia do anúncio do Hospital 
Regional, teria uma atuali-
zação no dia 30 de junho, 
segundo as previsões do 
Estado. Sem a divulgação 
do estudo de viabilidade de 
recursos e sobre a demanda 
de atendimentos e espe-
cialidades, os municípios 
seguem sem receber novos 
investimentos.

A reportagem do Jornal 
Atos questionou a secre-
taria de Saúde do Estado 
sobre uma nova data para 
divulgação dos estudos, 
mas nenhuma resposta foi 
enviada até o fechamento 
desta edição. 

Já o prefeito de Cruzeiro 
acredita que a apresentação 
deva ser integrada ao Re-
gional, com o prazo de até 
sessenta dias. “Sigo otimista, 
mas não posso falar pelo 
Estado”.

Operação investiga fraude na Santa Casa
de Ubatuba em contrato de R$ 141 milhões
Suspeita de fraude em negociações da saúde é alvo da Polícia Federal, que 
aponta superfaturamento na contratação ainda na gestão de Délcio Sato
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quartos 
(sendo 1 suíte), 1 
banheiro social, la-

vanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 
2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 
estar, sala de jantar, 
cozinha, quintal, área 
de serviço e sacada 
interna. Valor: R$ 
385mil. Telefone: (12) 
98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-
dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 
água, energia elétri-
ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 
todos os ambientes 
espaçosos. Valor: R$ 
360.000,00.  Telefo-
ne: (12) 3527-4671

Roseira: Vendo casa 
de 2 quartos (1 suí-

te), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina e 
churrasqueira! Valor: 
R$ 400.000,00 Tele-
fone: (12) 3646-2288

Cruzeiro: Vendo ter-
reno, bairro Itagaça-
ba. Metragem 15x22. 
Contrato de compra 
e venda. Aceito pro-
posta. Aceito carro. 
Valor: R$ 35mil. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa no 
Santa Luzia! 3 quar-
tos, 2 banheiros, 1 
sala, 1 cozinha, 2 
vagas para carro. 
Aceito casa na praia! 
Aceito casa de me-
nor preço! Aceito car-
ro! Aceito proposta 
descente! Valor R$ 
295.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Ubatuba: Vendo ou 
t roco chácara de 
45.000m² na Serra 
da Bocaina Paulista. 
Lugar de rara beleza, 
tranquilidade total. 
A documentação é 
cristalina. Aceito tro-
ca por área praiana, 
nas cidade entre Pa-
raty e Paranagua. 
Aceito carro grande 
de trabalho na tran-
sação. Valor: R$
300.000,00. Telefo-
ne: (21) 97450-0694

São Sebastião: Ven-
do sobrado com 2 
quartos, uma suíte 
grande, ampla sala, 
cozinha e três ba-
nhei ros. Sacada, 
varanda com chur-
rasqueira e área na 
lavanderia. Quintal 
com terreno de 300m 
e um salão comercial 
que funciona uma 
loja de hidraulica que 
pode ser negociada 
também, ou usada 
como garagem para 
seis carros. Valor: R$ 
680.000,00. Telefo-
ne: (12) 98126-4035

Roseira: Lindo So-
b r a d o  n o  b a i r r o 
Nossa Senhora da 
Piedade, com 1 suí-
te, 2 dormitór ios, 
2 banheiros, sala, 
copa, cozinha, lavan-

deria, garagem para 
2 carros. Valor: R$ 
270.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Passo pon-
to comercial (restau-
rante a la carte) em 
bairro de alto fluxo 
de clientes. Possui 
2 boas praças de 
alimentação, 2 cozi-
nhas, 2 estoques, 2 
banheiros, espaço 
para lavagem dos 
utensílios, 2 chur-
rasqueiras sendo 1 
na praça externa e 1 
aos fundos onde se 
encontra o quintal + 
edícula e banheiro. 
Valor: R$ 95.000,00. 
Telefone: (12) 99169-
8739

Pindamonhangaba: 
Excelente imóvel co-
mercial para inves-

timento ou negócio 
própr io, contendo 
piso térreo, sobre 
loja, 2 banheiros, 
escritório, em uma 
área total de 277m² 
construídos. Para 
venda ou locação. 
Aceita permuta como 
parte do valor. Do-
cumentação ok para 
financiamento e/ou 
implementação de 
qualquer ramo de 
negócio.  Valor: R$ 
1.200.000,00. Tele-
fone: (12) 99747-4411

Silveiras: Sítio con-
tendo 7.72 hectares 
ou 3.19 alqueires, 
com maravilhoso rio 
na divisa, corredeiras 
sobre as pedras com 
locais para banho. 
Sede com 4 dormi-
tórios (sendo 2 suíte) 
canadenses, ampla 
sala conjugada com 

a cozinha, banhei-
ro social, varanda, 
despensa, etc.  Área 
de lazer com chur-
rasqueira, fogão a 
lenha, sauna elétrica 
com ducha pressuri-
zada, suíte de hos-
pedes, amplo deck 
com deslumbrante 
vista da propriedade! 
Valor: 350.000,00. 
Telefone: (12) 3153-
3232

Guaratinguetá: Ven-
do terreno no Pingo 
de Ouro, na rua da 
Caixa d'agua. Metra-
gem 5x60. Contrato 
de compra e venda. 
Valor R$ 45.000,00. 
Telefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa grande com 
4 suítes, cozinha, 

lavabo, sala, salão 
de festas, quar to, 
p isc ina, chur ras -
que i ra ,  ga ragem 
para 4 carros! Valor 
R$ 500.000,00 ou 
6.000,00 para loca-
ção para Buffet ou 
empresas! Telefone: 
(12) 3646-2288

Ilhabela: Vende-se 
casa tipo sobrado, 
m e d i n d o  18 5 m ² , 
contendo 3 quartos 
(sendo um suíte), to-
dos os quartos com 
varanda, 2 banheiros 
sociais, sala grande 
em "L" 2 ambien-
tes, cozinha, área 
de serviço, churras-
queira com forno e 
fogão a lenha, pis-
cina com deck, ga-
ragem para 2 carros 
médios. Armár ios 
embutidos nos quar-
tos, cozinha e área 

de serviço. Imóvel 
em ótimo estado de 
conservação. Valor: 
530.000,00. Telefo-
ne: (11) 94808-3388

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa no 
Jardim do Vale I, com 
2 quartos, 1 banhei-
ro, 1 sala, 1 cozinha, 
1 lavanderia, 1 gara-
gem, documentado. 
À vista 220.000,00. 
Telefone: (12) 99677-
9611

Pindamonhangaba: 
Sua opor tunidade 
de morar em Pinda 
está aqui! Terreno 
de 250m² com 40% 
de obra concluído. 
Obra contém 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
salas e cozinha ame-
ricana, com área de 
serviço e laser es-

paçosa e arejada. 
Contém escritura! 
Valor: 100.000,00. 
Telefone: (12) 99109-
5813

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco sobra-
do. Parte superior 2 
quartos, com guarda 
roupas embut ido, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, sacada fren-
te e fundos. Parte 
inferior: Sala de jan-
tar e estar, cozinha, 
lavabo, 1 suíte com 
h i d r o m a s s a g e m , 
sacadas na frente 
e fundos. Valor: R$ 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 99616-8333

Roseira: Vendo casa 
com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, lavan-
deria, garagem para 
seis carros e quintal. 

Terreno 10x25. Va-
lor: R$ 520.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Lavrinhas: Vendo um 
belíssimo sítio com 
26 alqueires de pura 
beleza, com uma 
casa com 8 suítes, 
3 casas de casei-
ros, alambique, ade-
ga, uma excelente 
área de laser, uma 
grande piscina, cur-
ral, estabulo, riacho 
passando dentro do 
sít io e pasto todo 
formado. Valor: R$ 
1.980.000,00. Telefo-
ne: (12) 98132-6600 
ou 3916-4166

G u a r a t i n g u e t á : 
Ó t imo s í t i o  c om 
15.600m², bem pró-
ximo a Cunha. Casa 
sede com 3 quartos 
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e suítes, mais dois 
chalés para hospe-
des, com cr iação 
completa (12 gan-
sos afr icanos, 15 
pavões, 18 porcos, 
3 papagaios, 3 ma-
ritacas, 43 vacas, 
1 touro reprodutor, 
cachorros, galinhas 
com granja, pastos. 
Agua com nascente, 
bom acesso. Piscina, 
churrasqueira, va-
randas, pátios, etc. 
Aceita permuta, casa 
litoral, capital de São 
Paulo, galpão, apar-
tamento, etc. Valor 
R$ 2.950.000,00. 
Telefone: (11) 98975-
3549

Silveiras: Terreno 
p lano no cent ro. 
250m² de área pla-
na medindo 12.50 
de frente por 20.00 
comprimento. Loca-
lizada na Avenida 
principal da cidade. 
Valor: 150.000,00. 
Telefone: (12) 3153-
3232

Pindamonhangaba: 
Casa com ótima lo-

calização, próximo 
a comércio e as em-
presas, local muito 
tranquilo e com bons 
vizinhos. Casa em 
bom estado, arejada 
e iluminada, com 1 
cozinha ampliada, 2 
quartos, 1 banheiro, 
1 sala, quintal amplo 
com varanda e vaga 
para 2 carros. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99252-
4392

Ubatuba: Casa com 
piscina para finais 
de semana e tem-
porada! Permitimos 
animais de estima-
ção, quar tos com 
suítes, ar condicio-
nado nos quartos e 
sala, churrasqueira, 
piscina. Casa per-
tinho do mar. Valor 
R$ 500.00. Telefone: 
(18) 99671-8970 

R o s e i r a :  Ó t i m a 
opo r tun idade de 
negócio! Duas ca-
sas de quarto, sala, 
cozinha, banheiro e 
quintal CADA! Valor: 
210.000,00. Telefo-

ne: (12) 3646-2288

Cunha: Vendo sí-
tio de 17 alqueires 
a 47km de Guara-
tinguetá. Com casa 
sede de 3 quartos e 
demais dependên-
cias. Casa do casei-
ro, curral, cachoeira, 
galinheiro, arvores 
f ru t í fe ras,  vár ias 
nascente, r iacho, 
represa e aproxi -
madamente 20% de 
mata nativa. Valor: 
R$ 880.000,00.
Telefone: (12) 98855-
6785

Guaratinguetá: Ven-
de-se casa + pon-
to comercial. Linda 
casa em um bairro 
tranquilo, Vila dos 
C o merc iá r i o s  I I , 
casa com 2 quartos, 
2 banheiros, sendo 
1 suíte, banheiros 
com blindex, cozinha 
ampla, arborizada 
e arejada nos fun-
dos da casa. Ponto 
comercial montado 
e pronto para você 
montar seu próprio 

negócio o alugar e 
receber uma renda 
extra pela casa. So-
mente venda. Valor: 
R$ 280.000,00. Te-
lefone: (24) 99957-
2127

Guaratinguetá: Ven-
de-se casa com 2 
quartos (um suíte), 
cozinha ampla nos 
fundos da casa, sala, 
2 banheiros e ponto 
comercial espaçoso 
na parte da frente 
do imóvel. Garagem 
para um carro. Bair-
ro Vila dos Comer-
ciár ios. Valor R$: 
240.000,00. Telefo-
ne: (24) 99957-2127

Potim: Vendo terre-
no, meio lote, com 
8m de frente, já com 
luz e água ligada. R$ 
65mil à vista. Telefo-
ne: 99681-9962

Ubatuba: Linda co-
bertura com 130m² 
no quar to andar, 
300m da praia do 
Itagua. Contendo 3 
quartos (2 suítes), 2 

salas de TV, 2 ba-
nheiros, cobertura 
com churrasqueira, 
duas vagas na gara-
gem coberta. Área 
comum com piscina. 
Condomínio 640.00, 
com IPTU! Valor: R$ 
600.000,00. Telefo-
ne: (12) 99663-2630

Guaratinguetá: Ven-
do casa pronta para 
morar, excelente lo-
calização, na cal-
çada da praça de 
alimentação do Buriti 
Shopping. Valor R$ 
370.000,00. Telefo-
ne: (12) 99712-9719

Caraguatatuba: Óti-
mo sobrado próxi-
mo ao Clube I lha 
Morena. 3 dormitó-
r ios, sendo 2 suí-
te, 2 salas, cozinha 
grande. Em fase de 
acabamento. Espaço 
para piscina, área de 
serviço, 3 vagas na 
garagem. Aceito imó-
vel na região até R$ 
319.900,00. Telefo-
ne: (12) 98115-4701

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco cháca-
ra na Colônia do 
Piagui. Com 1 casa 
principal, contendo 
1 quarto com suíte, 
1 sala, 1 cozinha, 1 
banheiro, 1 piscina, 
1 varanda ao redor 
da casa, 1 cozinha 
na área externa, 1 
área de churrasquei-
ra com fogão a le-
nha e forno. 1 casa 
caseiro, contendo 1 
sala, 1 cozinha, 1 ba-
nheiro, 1 lavanderia, 
1 galpão (cabe um 
caminhão), 3 esta-
cionamentos 
coberto. Valor: R$ 
90.000,00. Telefone: 
(12) 99677-9611

Guaratinguetá: Últi-
mos apartamentos 
na Vila Paraíba: 2 
e 3 dormitórios. Fi-
nanciados! Telefone: 
99133-5898

C a r a g u a r a t u b a : 
Casa para venda 
em Caraguatatuba, 
bairro Indaia. Dois 
quartos, 2 suítes, 3 
banheiros, 3 vagas. 

O conforto e lazer 
que sua família pro-
cura está nesta. Va-
lor: R$ 655.000,00. 
Telefone: (11) 9483-
0743

Guaratinguetá: Ven-
de-se terreno com 
562m², ótima locali-
zação no bairro Villa-
ge Mantiqueira, com 
vista incrível para 
serra. Telefone: (12) 
99151-1214

Aparecida: Vende-
-se casa no bairro 
Itaguaçu. 3 quartos, 
3 banheiros, sala, 
cozinha, área de ser-
viço, garagem para 2 
carros e terraço para 
festas. Telefone: (12) 
99183-3424

Guaratinguetá: Ven-
de-se uma chácara, 
novinha na Colônia, 
com casa e pomar de 
fruta. 1.100m. Direto 
com proprietário. Te-
lefone: 99643-8801

Cachoeira Paulista: 

Vendo casa com 3 
quartos, banheiro, 
área de serviço, e 
varanda. Valor: R$ 
140mil Telefone: (12) 
3103-4415

Guaratinguetá: Ven-
do casa com 3 quar-
tos, 1 banheiro, 1 
sala, 1 cozinha, 1 
área de serviço, ga-
ragem para 2 carros! 
Varanda na frente e 
quintal amplos nos 
fundos. Valor: R$ 
320mil. Telefone: (12) 
3132-1727

C a r a g u a t a t u b a : 
Maravilhoso apar-
tamento à venda, 
localizado no con-
domínio residencial 
Atriun, com piscina. 
Bairro Martim de Sá. 
10.800m² conten-
do 3 quartos, sendo 
um suíte, 2 banhei-
ros. Condomínio R$ 
400,00 IPTU 780.00. 
Segundo andar. Va-
lor: R$ 400.000,00. 
Telefone: (11) 95297-
0620

Cunha: Vendo ou tro-
co casa no centro de 
Cunha. Casa com 4 
quartos, 2 banhei-
ros, 1 sala, 1 área de 
serviço, 1 cozinha na 
parte externa, quintal 
coberto, tudo mora-
do. Aceito proposta. 
Valor: R$290.000,00. 
Telefone: (12) 99677-
9611

Guaratinguetá: Ven-
do terreno Jardim 
do vale, com 300m. 
260mil. Telefone: 
99230-3577

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa no 
bairro Vila Rosa, com 
3 quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 1 banheiro, 
1 área de serviço, 
1 quintal, garagem 
para vários carros. 
Edícula do fundo 
contendo 1 sala, 1 
quar to com suíte, 
1 cozinha, por tão 
automático, cerca 
elétrica. Troca com 
casa em 
Guaratinguetá! Acei-
to proposta descen-
te. Aceito carro. Casa 
documentada. Valor 
R$: 330.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Caraguatatuba: Casa 
de praia massagua-
çu. Casa próximo a 
praia com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, varanda, 
salão superior, toda 
murada, asfalto, toda 
cimentada, medin-
do 10x30. Valor: R$ 
420.000,00. Telefo-
ne: (11) 99500-9870

Guaratinguetá: Ven-
de-se lindo sítio loca-
lizado no bairro dos 
Pilões. Área total de 
117.899,16m² (aprox. 
4,8 alqueires), o sítio 
conta com 360mts de 
frente com a Estrada 
Vicinal Plinio Galvão 
Cesar. Excelente to-
pografia, sendo a sua 
frente plana. Imóvel 
todo documentado 
com matrícula. Va-
lor: R$ 450.000,00. 
Telefone: (12) 99684-
1851

Caraguatatuba: Ven-
de ou troca casa no 
Poiares. Documenta-
ção e IPTU Ok Aceita 
permuta de menor 
valor. Não aceita fi-
nanciamento. Casa 
com 2 quartos, sen-
do 2 suítes, 2 salas, 
cozinha, 2 banheiros 
social, área gourmet 
com churrasquei -
ra e forno a lenha, 
piscina, 4 vagas na 
garagem. Valor: R$ 
380.000,00. Telefo-
ne: (12) 98174-1943

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa 
no Jardim do Vale 
I, com 4 quartos, 2 
salas, 3 banheiros, 
3 cozinhas (1 indus-
trial), 3 vagas para 
carros, 1 churras-
queira, 1 lavanderia, 
1 quintal. Na troca 
somente casas em 
Pindamonhangaba, 
Taubaté, São José 
dos Campos. Tudo 
documentado. Acei-
to carro! Valor: R$ 
550.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Bananal: Chácara 
com total estrutu-
ra para pousada! 
5.000m² de área pla-
na murada. 650m² 
de área construída, 
contendo 6 aparta-
mentos com suíte, 
área livre para even-
tos, piscina coberta, 
piscina fria, campo 
de futebol, cozinha 
gourmet com chur-
rasqueira e fogão a 
lenha. Impecável
V a l o r :  R $ 
1.200.000,00 Tele-
fone: (12) 3153-3232

Guaratinguetá: Ex-
celente área rural 
pa r a  c r i aç ão  de 
gado. Localizado a 
25km do centro de 
Guaratinguetá, 4,5 
alqueires. Bairro dos 
pilões. Enquanto tra-
balhamos na venda, 
aceitamos arrendar o 
pasto. Telefone: (12) 
99635-1513

Pindamonhangaba: 
Vende-se casa com 
2 quartos (1 suíte), 
sala, sala de TV, co-
zinha, dispensa, ga-
ragem coberta para 
3 carros. Rancho no 
fundo coberto com 
churrasqueira. Terre-
no 10x25. Área cons-
truída 217m². Docu-
mentação ok. Valor: 
R$ 430.000,00. Te-
lefone: (12) 98139-
5224

Caraguatatuba: Ex-
celente apartamen-
to à venda! Pintado, 
todo arejado, possui 
muita luz natural e 
excelente vista para 
o centro da cidade 
e praias. Localizado 
no bairro sumaré, no 
6° andar, com sala 
de estar, cozinha, 1 
quarto, 1 banheiro 
e área de serviço. 
Valor: R$ 250.000,00
Telefone: (12) 98219-
2555

Guaratinguetá: Ven-
do casa em Guaratin-
guetá, no bairro São 
Bento Em frente ao 
seminário Frei Gal-
vão. 1 suíte mais 2 
dormitórios, sala, co-
zinha grande, edícula 
com banheiro, gara-
gem para 2 carros, 
piscina e casa de má-
quina, churrasqueira, 
forno de pizza. Valor: 
R$ 350.000,00.
Telefone: (11) 94160-
2395

C a r a g u a t a t u b a : 
Sobrado com pis-
cina! 2 quar tos (1 
suíte), 3 banheiros, 
escritório, sala, co-
zinha, lavabo, área 
de serviço, varanda 
Gourmet, garagem, 
180m². Valor : R$ 
500.000,00. Telefo-
ne: (12) 99601-3957

Pindamonhangaba: 
Vendo lindo aparta-
mento duplex, com 
vista para a Serra 
da Mantiqueira! Óti-
ma opor tun idade 
para quem busca 
tranquilidade e se-
gurança. Valor: R$ 
330.000,00. Telefo-
ne: (12) 99114-4432

MUNICÍPIO DE CANAS - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanço Orçamentário

3º 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 12.478.242,9713.407.732,0325.885.975,0025.885.975,00 12.761.232,75
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.526.882,761.329.517,243.856.400,003.856.400,00 2.067.210,00
    Contribuições 187.426,81112.573,19300.000,00300.000,00 150.000,00
    Receita Patrimonial 19.502,7813.497,2233.000,0033.000,00 16.499,88
    Receita de Serviços -22.708,7022.708,70
    Transferência Correntes 9.603.504,7711.914.570,2321.518.075,0021.518.075,00 10.435.972,91
    Outras Receitas Correntes 163.634,5514.865,45178.500,00178.500,00 91.549,96
RECEITAS DE CAPITAL -234.801,46266.301,4631.500,0031.500,00 15.750,12
    Operações de Crédito -147.338,96147.338,96
    Alienação de Bens 31.437,5062,5031.500,0031.500,00 15.750,12
    Transferências de Capital -118.900,00118.900,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA -1.171.949,14-1.567.525,86-2.739.475,00-2.739.475,00 -1.369.737,30
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 11.071.492,3712.106.507,6323.178.000,0023.178.000,00 11.407.245,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 11.071.492,3712.106.507,6323.178.000,0023.178.000,00 11.407.245,57
DÉFICIT (IV)
TOTAL (V) = (III + IV) 11.071.492,3712.106.507,6323.178.000,0023.178.000,00 11.407.245,57

Despesas Orçamentárias
SaldoDotação

Atualizada A Liquidar A PagarA Empenhar

Estágios da Despesa até o Bimestre

PagoLiquidadoEmpenhado
Créditos Adic. /

AnulaçõesDotação Inicial

DESPESAS CORRENTES 254.002,758.729.560,18 1.777.989,408.983.562,93 11.046.793,6710.761.552,33-50.654,0021.859.000,00 21.808.346,00
    Pessoal e Encargos Sociais 175.129,905.987.399,37 337.825,286.162.529,27 7.357.645,456.500.354,5534.600,0013.823.400,00 13.858.000,00
    Juros e Encargos da Dívida 49.000,00-51.000,00100.000,00 49.000,00
    Outras Despesas Correntes 78.872,852.742.160,81 1.440.164,122.821.033,66 3.640.148,224.261.197,78-34.254,007.935.600,00 7.901.346,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.837,14339.048,15 72.410,96340.885,29 1.086.357,75413.296,25380.654,001.119.000,00 1.499.654,00
    Investimentos 1.837,14129.574,22 38.806,83131.411,36 1.038.435,81170.218,19299.654,00909.000,00 1.208.654,00
    Amortização / Refinanciamento da Dívida 209.473,93 33.604,13209.473,93 47.921,94243.078,0681.000,00210.000,00 291.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 255.839,899.068.608,33 1.850.400,369.324.448,22 12.133.151,4211.174.848,58330.000,0023.178.000,00 23.508.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 255.839,899.068.608,33 1.850.400,369.324.448,22 12.133.151,4211.174.848,58330.000,0023.178.000,00 23.508.000,00
SUPERÁVIT (IX) 2.782.059,41
TOTAL (X) = (VIII + IX) 255.839,899.068.608,33 1.850.400,3612.106.507,63 12.133.151,4211.174.848,58330.000,0023.178.000,00 23.508.000,00
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MUNICÍPIO DE CANAS - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

3º 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

01 - Legislativa 1.095.000,00 1.095.000,00 883.461,24 498.209,16 486.163,33 211.538,76 385.252,08 12.045,83
       031 - Ação Legislativa 1.095.000,00 1.095.000,00 883.461,24 498.209,16 486.163,33 211.538,76 385.252,08 12.045,83
04 - Administração 3.554.300,00 -48.100,00 3.506.200,00 1.709.540,93 1.349.888,00 1.290.516,34 1.796.659,07 359.652,93 59.371,66
       122 - Administração Geral 3.554.300,00 -48.100,00 3.506.200,00 1.709.540,93 1.349.888,00 1.290.516,34 1.796.659,07 359.652,93 59.371,66
08 - Assistência Social 1.490.800,00 50.000,00 1.540.800,00 889.252,43 676.447,62 669.698,79 651.547,57 212.804,81 6.748,83
       241 - Assistência ao Idoso 11.300,00 11.300,00 2.401,66 552,50 552,50 8.898,34 1.849,16 0,00
       243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 89.000,00 -25.000,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00
       244 - Assistência Comunitária 1.390.500,00 75.000,00 1.465.500,00 886.850,77 675.895,12 669.146,29 578.649,23 210.955,65 6.748,83
10 - Saúde 4.152.700,00 183.870,00 4.336.570,00 2.162.922,31 1.941.294,39 1.895.290,52 2.173.647,69 221.627,92 46.003,87
       301 - Atenção Básica 4.152.700,00 183.870,00 4.336.570,00 2.162.922,31 1.941.294,39 1.895.290,52 2.173.647,69 221.627,92 46.003,87
12 - Educação 8.109.900,00 -129.800,00 7.980.100,00 3.517.364,57 3.127.009,03 3.030.446,86 4.462.735,43 390.355,54 96.562,17
       306 - Alimentação e Nutrição 564.700,00 -30.000,00 534.700,00 201.179,28 13.914,52 12.699,02 333.520,72 187.264,76 1.215,50
       361 - Ensino Fundamental 6.066.100,00 -99.800,00 5.966.300,00 2.676.219,09 2.503.477,89 2.428.427,34 3.290.080,91 172.741,20 75.050,55
       365 - Educação Infantil 1.479.100,00 1.479.100,00 639.966,20 609.616,62 589.320,50 839.133,80 30.349,58 20.296,12
13 - Cultura 444.500,00 -79.970,00 364.530,00 37.924,89 37.924,89 35.397,65 326.605,11 0,00 2.527,24
       392 - Difusão Cultural 444.500,00 -79.970,00 364.530,00 37.924,89 37.924,89 35.397,65 326.605,11 0,00 2.527,24
15 - Urbanismo 3.295.000,00 330.000,00 3.625.000,00 1.585.989,30 1.338.975,39 1.307.696,86 2.039.010,70 247.013,91 31.278,53
       451 - Infra-estrutura Urbana 2.995.000,00 330.000,00 3.325.000,00 1.514.315,93 1.270.578,95 1.239.778,56 1.810.684,07 243.736,98 30.800,39
       452 - Serviços Urbanos 300.000,00 300.000,00 71.673,37 68.396,44 67.918,30 228.326,63 3.276,93 478,14
20 - Agricultura 310.300,00 -6.000,00 304.300,00 99.382,49 99.382,49 98.304,26 204.917,51 0,00 1.078,23
       606 - Extensão Rural 310.300,00 -6.000,00 304.300,00 99.382,49 99.382,49 98.304,26 204.917,51 0,00 1.078,23
27 - Desporto e Lazer 215.500,00 215.500,00 45.932,36 45.843,32 45.619,79 169.567,64 89,04 223,53
       812 - Desporto Comunitário 215.500,00 215.500,00 45.932,36 45.843,32 45.619,79 169.567,64 89,04 223,53
28 - Encargos especiais 310.000,00 30.000,00 340.000,00 243.078,06 209.473,93 209.473,93 96.921,94 33.604,13 0,00
       843 - Serviço da Dívida Interna 310.000,00 30.000,00 340.000,00 243.078,06 209.473,93 209.473,93 96.921,94 33.604,13 0,00
99 - Reserva de Contingência 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
       999 - Reserva de Contingência 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
TOTAL 23.178.000,00 330.000,00 23.508.000,00 11.174.848,58 9.324.448,22 9.068.608,33 12.333.151,42 1.850.400,36 255.839,89
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MUNICÍPIO DE CANAS - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

3º Bimestre de 2021LRF, art.53, inciso do § 1º

Órgão/Fonte de Recurso

Despesas de Capital

Dotação
Atualizada Liquidadas Pagas

Operações de Crédito

A.R.O. (III) Total (I+II+III)Internas (I) Externas (II)

RealizadasPrevisão
Atualizada

Realizadas

Empenhadas
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 14.321,44 14.321,44 14.321,44

07 - Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
01 - Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 14.321,44 14.321,44 14.321,44

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS 0,00 147.338,96 0,00 0,00 147.338,96 1.464.654,00 398.974,81 326.563,85 324.726,71
07 - Operações de Crédito 0,00 147.338,96 0,00 0,00 147.338,96 - - - -

01 - Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996.844,00 324.714,16 252.303,20 250.466,06
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.810,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00
07 - Operações de Crédito 0,00 147.338,96 0,00 0,00 147.338,96 330.000,00 52.540,65 52.540,65 52.540,65

TOTAL 0,00 147.338,96 0,00 0,00 147.338,96 1.499.654,00 413.296,25 340.885,29 339.048,15
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Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores 
e aprovações em 
geral. Desenvolvi-
mentos de estudos, 
Anteprojetos e pro-
jetos completos de 
ed i f i cações para 
aprovações em ór-
gãos públicos e re-
gularizações. Proje-
tos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. Telefone: (12) 
98202-9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiên-
cia em instalação 
e manutenção de 
aquecimento solar 
para banho e piscina! 
Estudo propostas! 
Telefone: (19) 99725-
7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que 
seu amiguinho mere-
ce. Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistên-
c ia e consul tor ia 
em depar tamento 
pessoal! Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contra-
tar funcionários e 
gerenciar toda par-
te de rotinas, entre 
em contato conosco 
Valores a partir de 
49.90. Telefone: (12) 
98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 
atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783
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MUNICÍPIO DE CANAS - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

3º Bimestre de 2021LRF, art. 53, inciso II

Receitas Previdenciárias
Previsão Receitas Realizadas até o

BimestreInicial Atualizada Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)
   Receitas de Contribuições
      Contribuição do Servidor Ativo Civil
      Contribuição do Servidor Inativo Civil
      Contribuição do Servidor Pensionista Civil
   Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS
   Receita Patrimonial
      Receitas Imobiliárias
      Receitas de Valores Mobiliários
      Outras Receitas Patrimoniais
   Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II)
   Alienação de Bens
   Amortização de Empréstimos
   Outras Receitas de Capital
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)
   Contribuição Patronal do Exercício
      Contribuição Patronal Ativo Civil
      Contribuição Patronal Inativo Civil
      ContribuiçãoPatronal Pensionista Civil
   Receita de Capital Intra-Orçamentária
       Alienação de Bens
       Amortização de Empréstimos
       Outras Receitas de Capital
   Outras Receitas Intra-Orçamentária
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV

Despesas Previdenciárias Dotação Atualizada Despesas LiquidadasDespesas EmpenhadasDotação Inicial

ADMINISTRAÇÃO (VII)
   Despesas Correntes
   Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)
   Aposentadorias
   Pensões
   Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
   Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre RPPS e RGPS
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)
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Diversos
Taubaté: vendo ca-
deira de madeira,  
banquetas a l tas, 
pronta entrega. F: 
98194-6268

Taubaté: vendo bici-
cleta aro 29, freio a 
disco, amortecedor 
dianteiro, pintura 
nova. F: 99121-0828

Taubaté: vendo ce-
lular moto J2 play 
64gb, zerado, per-
feito funcionamento. 
F: 99790-9903

Taubaté: vendo bici-
cleta aro 16 – semi 
nova – branca e 
rosa. Aceito cartão. 
F: 99144-8626
Taubaté: vendo ge-
ladeira Consul semi 
nova 390 lts. parce-
lo. F: 99789-3397
Taubaté: vendo con-
tra-baixo Condor BX 
12 preto ótimo esta-
do. F: 99713-8232

Taubaté: vendo moto 
elétrica infantil semi 
nova, rosa, ótimo es-
tado. F: 99201-5000

Taubaté: vendo puri-
ficador Electrolux na 
caixa, com garantia. 
F: 99173-3366

Taubaté: vendo guar-
da roupa infantil 4pts 
3 gavetas, ót imo 
estado, branco. F: 
99223-4774

Taubaté: vendo ja-
nelas de vidro bas-
culante, várias medi-
das. F: 99166-3648
Taubaté: vendo car-
rinho auxiliar para 
salão, preto, ótimo 
estado. F: 99153-
0664 
Pinda: vendo gui-
tarra elétrica Tagi-
ma Special Series 
T-735s azul, capa 
a c o l c h o a d a .  F : 
99234-9726

Pinda: vendo bici-
cleta propaganda, 
nova, com armação. 
F: 99771-3824

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom 
e preto. Valor R$ 
40,00 Telefone: (12) 
99664-2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 

prato, porta toalha de 
rosto para banheiro 
ou porta fralda de 
bebe, em um só ar-
tesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
c a s a m e n t o s  o u 
eventos. Noivos, pa-
drinhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
l i n d a s  b o n e c a s , 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 
furos. Funcionando 
perfeitamente. Com 
todos os itens. En-
trada para MP4. Sem 
caixa. Preço negoci-
ável. R$ 40,00. Tele-
fone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo lindo Sony 
Shake, 1.500 wats 
de potenciais RMS, 
preço de hoje, so-
m e n t e  h o j e  R $ 
1.300,00. Telefone: 
(12) 98200-8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

Pindamonhangaba: 
Bose Sound l ink ! 
Conexão Bluetooth. 
Produtos da Bose 
estão no topo em 
qualidade de som. 
Único dono. Valor: 
R$ 980.00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo ba-
lança digital de co-
zinha, só 35.00! Sua 
dieta e suas receitas 
na medida certa. Fa-
lar com Kelly. Telefo-
ne: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Pas-
so título do Itaguará, 
abaixo do valor de 
mercado por moti-
vo de mudança de 
cidade. É possível 
parcelar no cartão. 
Valor: R$ 4.200,00. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Lorena: Gota Dagua 
Limpeza de Piscinas. 
Oferecemos o que já 
de melhor em qua-
lidade nos serviços 
de tratamento e ma-
nutenção. Telefone: 
99253-7326
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Cr uze i r o :  Vendo 
moto Twister, cor 
amarela, ano 2007, 
72.580km rodado. 
Telefone: (24) 99236-
6693
Caraguatatuba: Ven-
do Hyunday i30, 2.0, 
cor preta, manual, 
ano 2011/2012. Do-
cumentação ok, 4 
pneus novos goo-
dyear, correia den-
tada trocada com 
80.000Km, k i t de 
a m o r t e c e d o r e s 
dianteiros trocados 
recentemente, in-
clusive na garantia, 
óleo de motor e filtros 
do carro trocados 
conforme manual 
do carro. Valor: R$ 
28.500,00. Telefone: 
(12) 98262-0012

Roseira: Vende-se 
Gol Rallye, 1.6, ano 
2013/2014, cor prata, 
completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, cor preto, ano 
2005, 1.6, completo. 
Valor: R$ 16.000.00. 
Telefone: (12) 99108-
4924

Pindamonhangaba: 
Vendo Kombi Food 
Truck, toda adapta-
da, em ótimo estado 
de conservação, me-
cânica tudo ok, com 
motor ap 1.8 Santa-
na, com carpete na 
cabine, vendo com 
um freezer metalfrio 
419 litros e um fri-
gobar eletrolux,tudo 
novinho! Com 4 me-
ses de uso! Valor: R$ 
43.000,00. Telefone: 
(12) 99622-2812

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Land Rover 
Discorevy II, auto-
mática, 4x4, 7 luga-
res, cor preta, motor 
v8, 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blindada. 
Câmbio automático, 
bancos de couro, 
5 portas, ar condi-
cionado bi-zone, Air 
bag, vidro elétrico, 
direção hidraulica, 
som com disqueteira 
original de fábrica, 
trava multiloc, banco 
elétrico e aquecido, 
computador de bor-
do, comando de som 
no volante, chave 
reserva e manual. 
Valor: R$ 35.000,00. 
Telefone: (12) 99138-
4731

I l h a b e l a :  Ve n d o 
Uno Mille Economy, 
1.0, ano 2011, cor 
vermelho, 2 portas, 
f lex, banco trasei-
ro rebatível, motor 
ok. Valor da tabela 
FIP 15.581.00. Es-
tou depreciando R$ 
2.000,00 devido à 
danos estéticos a 
latar ia. Valor : R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Cachoeira Paulista: 
Vendo Corsa, ano 
2008 modelo 2009, 
cor cinza. Volante 
hidraulico, 4 portas, 
vidro manual, f lex. 
Valor: R$ 19mil. Tele-
fone: (12) 98151-1919

C r u z e i r o :  V e n -
d o  Voya g e ,  1. 6 , 
43.000km rodado, 
vidro elétrico, tra-
va, alarme, direção 
hidraulica, farol de 
milha, rodas de liga 
leve, som, ar condi-
cionado, ar quente, 
bem conser vado. 
Carro de garagem. 
Valor: R$ 23.000,00. 
Telefone: (12) 98143-
5314

Cruzeiro: Vendo Ford 
Ecosport Titanium, 
ano 2014/2015, cor 
vermelho, manual, 
quitada! Valor: R$ 
60.000,00. Telefone: 
(12) 99659-2383

Cruzeiro: Vende-se 
Gol plus, ano 2005, 
16v, direção hidrau-
lica, trava, alarme, 
roda de l iga 15", 
dcd retrátil, abaixo 
da tabela. Valor : 
13.500,00. Telefone: 
(12) 988086877

Roseira: Vendo Fiat 
Argo Precision, 1.8 
E.TORQ, cor preta, 
com direção elétrica. 
Tenho urgência na 
venda do veículo. 
Valor: R$ 47.500,00. 
Telefone: (12) 99619-

7311

Ilhabela: Vendo Jeep 
Cherokke Sport, ano 
1998, 4.0L 4x4, ga-
solina/GNV, cambio 
automático, motor 
na garantia, bateria 
nova (na garantia), 
bancos de couro, 
multimidia com tela 
para banco trasei-
ro e câmera de ré, 

faróis auxiliares, pa-
rachoque reforçado, 
guincho 12000lbs 
(5 toneladas), sus-
pensão alta, estribo, 
pneus excelentes, 
documentação em 
ordem. Valor : R$ 
30.000,00. Telefone: 
(11) 99687-0046

Ta u b a t é :  v e n d o 
moto CB 500 ano 
98 – 116.000Km – F: 
99139-8430

Taubaté: vendo moto 
Titan CG KS 150 ano 
07 – doc.ok – azul 

– 113.000 km. F: 
99139-0707
Taubaté: vendo moto 
CG bolinha ano 82 
– doc.ok – amarela – 
não troco. F: 98807-
1977
Taubaté: vendo moto 
Honda CBR 600 ano 
13 – branca – 41.900 
km – não troco. F: 
99670-3038

Taubaté: vendo PCX 
150 ano 20 – doc.ok 
– azul – pneus novos 
– F:99231-4173
Taubaté: vendo Ti-

tan CG 150EX mix/
flex ano 14 – preta 
– chave reserva. F: 
99167-1888
Taubaté: vendo Hon-
da NC 700 X ABS 
ano 14 –vermelha – 
54.000km. F: 97412-
4338

Ta u b a t é :  v e n d o 
Yamaha Fazer 250 
ano 13 – abaixo ta-
bela. F: 99153-6684

Taubaté: vendo moto 
CG 160 Fan – ano 19 
– flex – transfere dí-

vida – F: 99101-7874

Taubaté: vendo PCX 
150 / DLX ano 17 
– prata – doc.ok.F: 
98187-3084

Taubaté: vendo carro 
Honda Fit EX/S 1.5 
flex 16v – cinza. IPVA 
pg. F: 99167-9695

Ta u b a t é :  v e n d o 
Brasília ano 80 1.6 
– branca F: 99147-
3897

Taubaté: vendo Gol 
G5 ano 10 – preto – 
1.6 – flex – abaixo ta-
bela. F: 99176-1356
Taubaté: vendo Ford 
Ka 1.5 16v flex – 5pts. 
branco – IPVA pg. F: 
99610-8026
Taubaté: vendo Gol 
Power 1.0 8 v – 4pts 
– ano 04 – G – F: 
99751-4976
Taubaté: vendo Ci-
troen C3 GLX 1.4 
– flex – 8v – 5pts – 
preto – IPVA pg. F: 
97410-6722
Taubaté: vendo Ford 
Ka 1.0 8v flex ano 

12 – vermelho. F: 
98113-1065
Ta u b a t é :  v e n d o 
Hyundai Tucson 2.0 
16v  flex automáti-
co ano 13 prata. F: 
99756-8638
Taubaté: vendo Sa-
veiro CL/Summer 1.8 
ano 02 prata, não 
troco. F: 99186-0202
Taubaté: vendo Jeep 
Compass Sport 2.0  
4x2 f lex 16v auto-
mático ano 19. F: 
98176-0010
Taubaté: vendo Palio  
EDX 1.0  4pts ano 
98, trava/alarme. F: 

98263-1511
Taubaté: vendo Ford 
Ka  1.0 Tecno 8v flx  
verde 115.000km.F: 
99609-8334
Taubaté: vendo Ford 
Ka Sedan 1.0 f lex 
4pts ano 15 vermelho 
4pts. F: 98177-4510
Taubaté: vendo Re-
nault Step Way ano 
13 1.6 flex 4pts cinza 
completo. F: 98856-
2102
Taubaté: vendo HB20 
1.0 flex 12v branco 
71.912 km ano 14 
direção elétrica. F: 
97411-4989

Taubaté: vendo Hon-
da Civic Sedan LXS 
1.8 f lex 16v auto-
mático 4pts ano 14 
prata 175.000 km. F: 
99206-5032
Taubaté: vendo CG 
150  Titan ESD\Spe-
cial Edition ano 08 
preta. (43) 99619-
8643
Taubaté: vendo Ves-
pa PX 200 branca 
ano 86. F: 99109-
1645
Taubaté: vendo Gol 
1.6 MI/Power 4pts 
ano 04 gasolina. F: 
99142-8492

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

3º Bimestre de 2021LRF, artigo 53, inciso I

Especificação
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total

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

RECEITAS CORRENTES (I) 2.301.674,84 1.923.350,97 2.017.125,71 1.966.937,02 1.961.717,46 2.674.375,10 2.380.211,93 2.249.240,15 2.552.040,56 1.889.044,99 2.213.599,82 2.123.594,58 26.252.913,13
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 233.574,37 229.450,08 348.057,66 256.613,15 278.875,94 280.954,67 232.401,05 253.077,73 312.278,29 168.552,14 183.793,13 179.414,90 2.957.043,11

    Contribuições 15.851,12 19.211,97 18.101,17 16.201,84 21.817,25 17.290,97 17.569,13 20.551,55 16.213,86 21.244,87 18.915,81 18.077,97 221.047,51

    Receita Patrimonial 758,70 243,27 73,76 99,32 86,31 148,70 202,91 283,23 1.289,98 2.386,64 4.627,39 4.707,07 14.907,28

    Receita de Serviços 40,00 370,00 20.318,70 2.390,00 23.118,70

    Transferência Correntes 2.050.996,60 1.670.018,46 1.642.708,17 1.693.132,08 1.643.697,95 2.367.397,50 2.109.400,85 1.968.519,87 2.213.671,00 1.696.438,05 2.006.022,04 1.920.518,42 22.982.520,99

    Outras Receitas Correntes 454,05 4.057,19 8.184,95 890,63 17.240,01 8.583,26 319,29 6.807,77 6.197,43 423,29 241,45 876,22 54.275,54

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 2.301.674,84 1.923.350,97 2.017.125,71 1.966.937,02 1.961.717,46 2.674.375,10 2.380.211,93 2.249.240,15 2.552.040,56 1.889.044,99 2.213.599,82 2.123.594,58 26.252.913,13

DEDUÇÕES (II) 156.355,27 174.902,10 164.399,26 193.178,17 226.206,43 260.737,44 276.678,12 289.276,66 268.417,80 222.388,51 262.622,18 248.142,59 2.743.304,53
    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 156.355,27 174.902,10 164.399,26 193.178,17 226.206,43 260.737,44 276.678,12 289.276,66 268.417,80 222.388,51 262.622,18 248.142,59 2.743.304,53

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 23.509.608,60
(-) 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) 23.509.608,60
(-) 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) 23.509.608,60
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MUNICÍPIO DE CANAS - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Restos a Pagar

3º 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 428.216,39 112.757,19 98.585,76 384.188,96 98.585,76 260,59 14.171,43 0,00 0,00 43.766,84 0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS 428.216,39 112.757,19 98.585,76 384.188,96 98.585,76 260,59 14.171,43 0,00 0,00 43.766,84 0,00

01   110.0000 - Geral 169.207,69 10.871,76 10.751,76 132.278,37 10.751,76 0,00 120,00 0,00 0,00 36.929,32 0,00
01   212.0000 - Educação Infantil - Creche 2.861,86 0,00 0,00 2.861,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01   213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola 4.172,29 0,00 0,00 4.172,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01   220.0000 - Ensino Fundamental 24.141,85 0,00 0,00 24.141,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01   310.0000 - Saúde - Geral 50.977,13 0,00 0,00 50.716,54 0,00 260,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01   510.0000 - Assistência Social - Geral 7.201,12 64.063,33 50.011,90 7.201,12 50.011,90 0,00 14.051,43 0,00 0,00 0,00 0,00
02   100.0023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA DA RUA JOÃO MENDES DE ALMEIDA, CONFORME CONVÊNIO 339/2019.109.916,27 0,00 0,00 109.916,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02   261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação 42.998,38 0,00 0,00 42.998,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02   262.0000 - Educação - FUNDEB - Outros 6.252,28 0,00 0,00 6.252,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05   312.0000 - Combate ao Coronavirus - COVID-19 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05   500.0007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07   100.0019 - Operações de Crédito - Geral 6.837,52 37.472,10 37.472,10 0,00 37.472,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6.837,52 0,00

TOTAL 428.216,39 112.757,19 98.585,76 384.188,96 98.585,76 260,59 14.171,43 0,00 0,00 43.766,84 0,00
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MUNICÍPIO DE CANAS - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

3º 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) 4.352.703,064.361.511,284.261.927,28
DEDUÇÕES (II) 3.841.646,373.443.976,38876.674,16
    Ativo Disponível 3.878.344,913.492.848,631.298.416,20
    Haveres Financeiros 7.068,306.474,346.474,35
    (-) Restos a Pagar Processados 43.766,8455.346,59428.216,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 511.056,69917.534,903.385.253,12
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 518.937,80518.937,80523.496,38
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) -7.881,11398.597,102.861.756,74

ESPECIFICAÇÃO Jan até o Bimestre Atual
(c - a)

No Bimestre
(c - b)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL -2.869.637,85-406.478,21

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -520.000,00
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MUNICÍPIO DE CANAS - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo do Resultado Primário

3º Bimestre de 2021LRF, art 53, inciso III
Receitas Fiscais Receitas Realizadas até o BimestrePrevisão Inicial Previsão Atualizada

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 13.394.234,8125.852.975,0025.852.975,00
    Receita Tributária 1.329.517,243.856.400,003.856.400,00
    Receita de Contribuição 112.573,19300.000,00300.000,00
        Receita Previdenciária
        Outras Contribuições 112.573,19300.000,00300.000,00
    Receita Patrimonial Líquida
        Receita Patrimonial 13.497,2233.000,0033.000,00
        (-) Aplicações Financeiras 13.497,2233.000,0033.000,00
    Transferências Correntes 11.914.570,2321.518.075,0021.518.075,00
    Demais Receitas Correntes 37.574,15178.500,00178.500,00
        Diversas Receitas Correntes 37.574,15178.500,00178.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 266.301,4631.500,0031.500,00
    Operações de Crédito (III) 147.338,96
    Amortização de Empréstimos (IV)
    Alienação de Ativos 62,5031.500,0031.500,00
        Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)
        Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)
        Outras Alienações de Bens 62,5031.500,0031.500,00
    Transferências de Capital 118.900,00
        Convênios 118.900,00
        Outras Transferências de Capital
    Outras Receitas de Capital
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) 118.962,5031.500,0031.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) -1.567.525,86-2.739.475,00-2.739.475,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) 11.945.671,4523.145.000,0023.145.000,00

Despesas Fiscais Dotação Atualizada Despesas LiquidadasDotação Inicial
DESPESAS CORRENTES (X) 8.983.562,9321.859.000,00 21.808.346,00
    Pessoal e Encargos Sociais 6.162.529,2713.823.400,00 13.858.000,00
    Juros e Encargos da Dívida (XI) 100.000,00 49.000,00
    Outras Despesas Correntes 2.821.033,667.935.600,00 7.901.346,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) 8.983.562,9321.759.000,00 21.759.346,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 340.885,291.119.000,00 1.499.654,00
    Investimentos 131.411,36909.000,00 1.208.654,00
    Inversões Financeiras
        Concessão de Empréstimos (XIV)
        Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)
        Demais Inversões Financeiras
    Amortização da Dívida (XVI) 209.473,93210.000,00 291.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) 131.411,36909.000,00 1.208.654,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) 200.000,00 200.000,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) 9.114.974,2922.868.000,00 23.168.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) 2.830.697,16277.000,00 -23.000,00

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 850.000,00
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