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Decisão judicial mantém reforma na 
Prefeitura de Aparecida paralisada
Criação de cargos e secretarias são contestadas pelo Ministério Público; prefeito segue sem se posicionar

O debate sobre a reestrutu-
ração de cargos na Prefeitura 
de Aparecida ainda está longe 
de uma solução. O governo 
de Luiz Carlos de Siqueira, o 

Andréa Moroni
Aparecida

adequações, que foram feitas 
pelo Executivo e enviado (o 
projeto) novamente para ser 
votado”, explicou o presidente 
da Câmara, Gú Castro (PSDB).

Parecer – O Tribunal de 
Justiça “reconheceu a incons-
titucionalidade de norma 
municipal que criou cargos 
comissionados sem função 
de chefia, assessoramento ou 
direção. Caberia ao município 
cumprir a decisão judicial 
exonerando os servidores e 
editar nova lei sem os vícios 
de inconstitucionalidade. No 
entanto, o município optou 
por criar nova lei inconsti-
tucional com a finalidade de 
driblar o anterior reconheci-
mento de inconstitucionalida-
de. Foram criados cargos com 
atribuições incompatíveis 
com função de chefia, assesso-
ramento ou direção. A criação 
de vários cargos de chefia, 
assessoramento ou direção 
em cadeia evidencia absoluta 
falta de poder decisório na 
ponta da cadeia, que exerce 
função técnica ou burocrática. 
Especialmente em município 
de pequeno porte”.

O juiz deferiu a “tutela de 
urgência para suspender a 
nomeação de servidores com 
base na Lei 4.472/2022 e im-
pedir novas nomeações com 
base na norma, fixando prazo 
de dois dias para cumprimen-
to, sob pena de aplicação de 
multa diária de R$ 10 mil ao 
chefe do Executivo, limitada a 

Prefeitura de Aparecida, que chegou a criar cargos e secretarias antes de decisão judicial contra contratações; prefeito segue sem falar sobre caso

R$ 1 milhão. O valor da multa 
diária leva em consideração 
o possível prejuízo ao erário 
e a competência do chefe do 
Executivo para cumprir a 
decisão judicial”.

Câmara – O Ministério 
Público pediu explicações 
à mesa diretora da Câmara 
de Aparecida sobre o trâ-
mite do projeto na Casa. Gú 
Castro, presidente da Câma-
ra, afirmou que o processo 
aconteceu de forma correta. 
“O trâmite, apesar de ter ocor-
rido em uma sessão extra-
ordinária, teve os pareceres 
favoráveis do nosso jurídico 
e da comissão de Justiça e 
Redação”.

Quanto ao parecer de in-
constitucionalidade, o vere-
ador informou que o jurídico 
da Casa já tinha apontado a 
necessidade de alteração no 
texto em votação. “Foi pedida 
a colocação de emendas, uma 
supressiva e outra modifica-
tiva, e isso foi feito durante o 
rito da sessão”.

Gú Castro salientou que to-
das as informações solicitadas 
serão enviadas ao Ministério 
Público.

Prefeitura – A reportagem 
do Jornal Atos procurou o 
prefeito para saber quais 
os passos da administração 
municipal quanto à decisão 
judicial, mas Luiz Carlos de 
Siqueira não havia se mani-
festado sobre o assunto até 
o fechamento desta edição.

Piriquito (PODEMOS), tenta 
articular a lei, aprovada no 
início do mês, sobre a alte-
ração administrativa para o 
acerto sobre 170 cargos e a 
criação de duas secretarias. A 
Justiça suspendeu a lei con-
siderando inconstitucional 
o projeto.

O juiz de Aparecida, Luiz Fe-
lipe de Souza Marino, acatou o 
pedido no dia 11. Dias antes, 
a Câmara havia aprovado o 
projeto, em sessão extraor-
dinária, por 5 votos a 3, com 
assinatura de seis vereadores.

A reestruturação criava 170 
cargos comissionados, sendo 

que 153 já existem, e duas 
secretarias, Esporte e Cultura, 
que foram desvinculadas da 
secretaria da Educação. “O 
prefeito já tinha enviado um 
primeiro projeto de reestrutu-
ração, que foi analisado pelas 
comissões e pelo jurídico, 
e foram sugeridas algumas 
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Lorena tenta repor bomba e faz desassoreamento no Rio Mandi
Trabalho iniciado pela Vila Brito tenta evitar enchentes; Vila Nunes e Santa Edwirges também estão entre atendidos

A temporada das chuvas 
fortes voltou e os moradores 
da Vila Brito, em Lorena, 
torcem para que o volume de 
água não seja forte para não 
causar inundações no local. 
A preocupação aumentou 
desde maio, quando uma 
bomba, que ajudava a evitar 
as enchentes, foi furtada do 
bairro.

A assessoria de imprensa 
da Prefeitura de Lorena 
explicou que foi feito o Bole-
tim de Ocorrência, em maio, 
relatando o furto da bomba 
da Vila Brito e que a compra 
de um aparelho substituto 
está na etapa final.

Para prevenir enchentes, a 
secretaria de Meio Ambiente 

Andréa Moroni
Lorena

Desassoreamento de Rio Mandi na região da Vila Brito; moradores aguardam bomba, após roubo em maio

está realizando a limpeza 
e desassoreamento do Rio 
Mandi, no trecho do bairro 
Vila Brito. O serviço vem 
sendo realizado desde o iní-
cio de novembro. O trecho 
do rio localizado ao lado da 
BR-459, próximo à ponte da 
EEL-USP, já foi finalizado. 
Após a limpeza no trecho da 
Vila Brito, a Vila Nunes será 
atendida e, em seguida, o 
bairro Santa Edwiges.

A ação está sendo execu-
tada pelas equipes do Daee 
(Departamento de Águas 
e Energia Elétrica), com o 
acompanhamento da se-
cretaria de Meio Ambiente. 
Estão sendo utilizadas duas 

escavadeiras, uma hidráulica 
e uma dragline, escavadeira 
usada em engenharia civil 
e mineração de superfície, 
cedidas pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, a pedido 
do prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB).

A limpeza favorece o esco-
amento e fluidez das águas, 
contribuindo para a pre-
venção de alagamentos nos 
bairros por onde o Rio Mandi 
passa, principalmente a Santa 
Edwiges, Vila Nunes e Vila 
Brito. Além disso, também 
contribui para a preservação 
ambiental, removendo mate-
riais descartados de forma 
irregular e outros resíduos.
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Roadshow divulga projeto 
em torno do Aeroporto 
Vale da Fé para agências 
Objetivo é incentivar a venda de pacotes aéreos para a região, 
com início das atividades do aeroporto de Guaratinguetá

O processo para atrair inves-
tidores ao novo aeroporto de 
Guaratinguetá contou com a rea-
lização do primeiro Roadshow do 
Aeroporto Vale da Fé, organizado 
pela Prefeitura de Guaratinguetá, 
em parceria com o Governo do 
Estado através da InvestSP, a Rede 
Voa e a Azul Conecta. O evento foi 
realizado na quarta-feira, dia 23, 
no Hotel & Golfe Clube dos 500.

O encontro contou com apre-
sentações das quatro instituições 
organizadoras sobre o aeroporto, 
e também sobre os atrativos turís-
ticos da região do Vale da Fé. 

Logo após as apresentações 
foi feita uma rodada de negócios 
organizada pelo Sebrae, com 
participação das operadoras de 
turismo CVC Corp, representada 
pela Andressa Raymundo; E-HTL, 
com Edvaldo Ferraz; BWT, com Lu-
ciana Silva; Diversa, com Erivaldo 
Silva; e Orinter, com Marco Veloso.

Consultor da InvestSP, Luiz So-
brinho, que faz parte da secretaria 
Estadual de Turismo e Viagens, 
explicou que a consultoria tem 
acompanhado todo o processo 
de concessão do aeroporto. “Nós 
também estamos junto ao muni-
cípio de Guaratinguetá e região 
apoiando ações para a promoção 
desse aeroporto como um aero-
porto comercial”.

O consultor informou que tem 
feito contato com importantes 
operadoras do Brasil para que 
possam, junto à Região Turística 
da Fé, começar a comercialização 
em vários outros estados. “A pri-
meira etapa para esse aeroporto 
se tornar comercial foi a parceria 
com a Azul Conecta, para receber 
voos charter (voos fretados)”.

A InvestSP, segundo Sobrinho, 
trabalha com as principais ope-
radoras do país para agilizar a 
divulgação da Região Turística 
da Fé. “Nós buscamos juntar as 
partes importantes para criar 
produtos, divulgar, comercializar 
e aumentar o fluxo de turistas”.

Um novo Roadshow deve ser 
realizado em Guaratinguetá, em 
data a ser divulgada, mas com 
foco nas empresas da região. “Daí 
você atinge outro público, mais 
coorporativo e de carga, que hoje 
usam os aeroportos de Guarulhos 

Andréa Moroni
Guaratinguetá

Apresentação de propostas durante a realização do Roadshow, realizado em parceria entre a Prefeitura, o Estado e a empresa VOA

e Congonhas. Com isso, faremos a 
somatória de lazer, turismo, coor-
porativo e carga para a utilização 
do aeroporto de Guaratinguetá”, 
frisou Luiz Sobrinho.

Terminal – O terminal de Gua-
ratinguetá será o primeiro susten-
tável, dos 16 aeroportos gerencia-
dos pela VOA, e a expectativa da 
empresa para a conclusão deste 
espaço é de 180 dias, prazo que 
começou a ser contado a partir 
do dia 25 de outubro, data do voo 
inaugural.

De acordo com informação da 
VOA, enquanto a implantação do 
terminal segue em andamento, o 
hangar do aeroporto já está adap-
tado para receber passageiros, 
com banheiros e com capacidade 
para receber aeronaves de até nove 
passageiros.

A expectativa da Rede VOA é 
que 100% da operação esteja 
pronta no final do primeiro semes-
tre de 2023. A empresa parceira 
do primeiro voo, a Azul Conecta, já 

é a primeira a demostrar interesse 
em realizar voos no Aeroporto de 
Guaratinguetá.

Projeto – O Aeroporto Edu Cha-
ves foi leiloado em julho de 2021, 
na Bolsa de Valores de São Paulo. O 
espaço faz parte do bloco sudeste, 
composto por outros dez aeropor-
tos do interior paulista que foram 
arrematados por R$ 14,7 milhões, 
com o prazo de concessão de trinta 
anos.

O Consórcio NW e Voa SE vai ad-
ministrar, além de Guaratinguetá, 
os aeroportos de Ribeirão Preto, 
Bauru-Arealva, Marília, Araraquara, 
São Carlos, Sorocaba, Franca, Ava-
ré-Arandu, Registro e São Manuel.

Segundo o Estado, a expectativa é 
que R$ 266,5 milhões sejam inves-
tidos em todo o bloco ao longo do 
contrato, com foco em ampliação de 
capacidade, melhoria da operação 
e adequação à regulação.

Nos primeiros quatro anos, a 
previsão é que os investimentos 
cheguem a R$ 75,5 milhões.

ESTATAIS E O GOVERNO LULA
O presidente Lula afirmou recente-
mente que as estatais, no seu terceiro 
governo, retornarão as suas funções 
sociais!
Retornar as suas funções antigas, 
como em seus governos anteriores, 
significa o presidente da República 
intervir diretamente na sua gestão.
Como o presidente está ainda em 
clima de campanha e de uma vitória 
apertada sobre o seu oponente, não 
teve tempo para se atualizar nas 
mudanças ocorridas no país nestes 
últimos vinte anos. 
No governo Temer foi elaborada a 
Lei das Estatais, (Lei 13.303/2016) 
estabelecendo uma série de mecanis-
mos de transparência e governança, 
como regras para a divulgação de 
informações, práticas de gestão de 
risco, códigos de conduta, formas de 
fiscalização pelo Estado e sociedade, 
funcionamentos dos conselhos e re-
quisitos mínimos para a nomeação de 
dirigentes e as normas de licitações e 

contratos.
A escolha dos administradores das 
estatais deve recair sobre cidadão de 
reputação ilibada e notório conhe-
cimento que preencham, cumula-
tivamente, os requisitos de tempo 
mínimo de experiência profissional, 
formação acadêmica compatível e 
não ser inelegível.
E o mais importante: autoridades do 
governo, dirigente de partido político 
e membro do legislativo, estenden-
do-se aos parentes consanguíneos ou 
afins, até o terceiro grau das pessoas 
mencionadas estão proibidos de 
assumir cargos de direção.
Daí a recuperação estrutural das es-
tais e os lucros fantásticos além dos 
dividendos distribuídos.
Resultado da Lei das Estatais.
A Eletrobras antes da Lei das Estatais 
tinha o valor de mercado de 9 bilhões 
de reais, seu valor de privatização 
alcançou 60 bilhões.
Daí, o fato de o presidente Bolsonaro 
tentar modificar a lei para controlar o 
repasse do preço dos combustíveis e 
não conseguir.
Mesmo expediente o presidente Lula 
tenderá, em vão.
A sociedade espera!
Outra afirmação equivocada que o 
presidente Lula professa é de que as 
empresas estatais devem cumprir a 
sua função social, ou seja, o lucro 
deve ser distribuído para a sociedade.
(?)
Ledo engano, pois uma empresa de 
capital aberto, sociedade anônima, 
com títulos negociados em Bolsa, 
tem por princípio o lucro, não como 

prioridade, mas como consequência.
E maior beneficiado do lucro é o 
próprio Estado.
No entanto, o objetivo de sucesso 
financeiro de uma empresa só deve 
ser entendido como legítimo se ela 
cumpre o seu papel social de gerado-
ra de empregos, introdução de novas 
tecnologias, a inovação, fomenta o 
mercado, pagamento de impostos 
e supri as necessidades básicas dos 
indivíduos, garantindo-lhes uma 
existência digna.
O mesmo procedimento para as em-
presas públicas onde o Estado  possui 
o maior volume de investimento, sem 
cunho privado, como Caixa Econô-
mica, Correios, BNDES e outras.
O governo federal tem atualmente, 
segundo o Ministério da Economia, 
134 estatais, das quais 46 são de 
controle direto e 88 são subsidiárias 
da Petrobras, Eletrobras, Banco do 
Brasil, Caixa, Correios e BNDES.
Nos últimos dois anos, 20 estatais 
já foram privatizadas ou liquidadas, 

sendo a maioria delas subsidiárias da 
Eletrobras e da Petrobras, segundo o 
último Boletim das Empresas Esta-
tais Federais, divulgado em abril pela 
Secretaria de Coordenação e Gover-
nança das Empresas Estatais.
No governo militar alcançamos a ci-
fra de perto de 700 empresas estatais, 
como fonte de captação de inves-
timentos a taxas razoáveis de juros 
que se transformaram em uma dívida 
impagável.
O surgimento das empresas estatais 
no país pode ser entendido como um 
episódio que anda junto com a ideia 
de intervenção do Estado na econo-
mia, verificado na segunda metade 
do século XX aliado a aceleração 
do desenvolvimento das indústrias 
de base centradas na matéria-prima 
nacional.
Este movimento nasceu na Europa e 
incrementado no pós-guerra no pro-
cesso de recuperação das economias 
europeias.
A partir de 1980 a Europa inicia um 
processo de privatização, mais signi-
ficativo na Inglaterra com Margareth 
Thatcher.
 Em 1989, com as recomendações do 
Consenso de Washington dirigido aos 
país subdesenvolvidos para a privati-
zação onde o FMI impunha agendas 
econômicas a estados com econo-
mias e políticas frágeis.
Como os governantes destruíram 
o Pró-Alcool, Plano Real, a Lei de 
Responsabilidade, a obrigatoriedade 
dos Precatórios, Lei Orçamentária, é 
bem possível, que a Lei das Estatais 
siga o mesmo caminho.

 “O surgimento das empresas estatais 
no país pode ser entendido como um 

episódio que anda junto com a ideia de 
intervenção do Estado na economia.”

“No Brasil, empresa
 privada é aquela que 

é controlada pelo governo, e empresa públi-
ca é aquela que ninguém controla”

Roberto Campos
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Saiba como realizar a limpeza da 
caixa d’água de sua residência
Conheça a importância da higiene correta na prevenção de doenças

É normal depois de um 
período os objetos acumula-
rem sujeiras pela ausência 
da limpeza e com a caixa 
d´água de sua residência 
não é diferente. O acúmulo 
de resíduos sólidos pode oca-
sionar alguns riscos, desde 
entupimentos na rede hidráu-
lica até situações altamente 
prejudiciais à saúde de quem 
consome.  

O local merece atenção 
não somente na higiene para 
garantir um ambiente livre 
de bactérias, mas precisa 
estar sempre tampado para 
evitar a entrada de animais 
ou outras impurezas que 
poderão contaminar a água. 
A falta de cuidados com a 
limpeza pode afetar a saú-
de, causando doenças como 
febre, cólera, hepatite, leptos-
pirose e diarreia. Segundo o 
levantamento realizado pelo 
DataSUS, o Brasil registrou 

Da Redação
Piquete

em 2020, cerca de 200 mil 
internações por doenças rela-
cionadas à veiculação hídrica, 
esse número representa 
carência de saneamento de 
qualidade e consumo de água 
contaminada.

A Águas Piquete, empresa 
do grupo Iguá e responsável 
pelo abastecimento do muni-
cípio orienta que a limpeza 
do dispositivo ocorra pelo 
menos duas vezes ao ano. 
O primeiro passo é fechar 
o registro, com o auxílio de 
luvas pegue um balde, água 
sanitária, um esfregão e um 
pano seco. Antes de iniciar a 
higienização, deixe a caixa 
d´água esvaziar, restando 
um palmo do recurso, tape 
a saída e inicie a ação, apli-
cando o produto por toda sua 
extensão, é indicado utilizar 
somente a água sanitária 
(2l), o próximo passo é secar 
o local. Encha novamente a 
caixa com mais um palmo de 
água, e em seguida aplique a 
quantidade de mais 2 litros 
de água sanitária (medida 

ideal para uma caixa de até 
mil litros), ainda com a saída 
de água fechada deixe o de 
molho por duas horas, não 
consuma a água por esse 
período, somente aguarde. 
Depois de aguardar, esvazie a 
novamente, nessa parte você 
pode aproveitar para dar 
descargas e abrir as tornei-
ras para limpar também as 
tubulações. Agora é só abrir 
o registro e aproveitar sua 
caixa higienizada.

A diretora operacional da 

Companhia, Mirian Guillen 
destaca, “Por meio de polí-
ticas assertivas e tecnologia 
a Águas Piquete assegura 
a distribuição da água de 
qualidade, fazendo com que 
o recurso chegue até sua casa 
de forma segura e limpa, mas 
ao adentrar na caixa das re-
sidências, é responsabilidade 
de cada munícipe zelar por 
um ambiente higienizado, 
por isso contamos com a 
colaboração da população”, 
encerra a diretora.

Sobre a Águas Piquete - Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Piquete 
assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Piquete/SP 
em 2010. A empresa atende a cerca de 13 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso 
da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá 
Saneamento, companhia que está presente em 40 municípios brasileiros e que alcança 7,2 milhões de 
pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. 

Sobre a Iguá Saneamento: Companhia controlada pela IG4 Capital, a Iguá atua no gerenciamento e 
na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de concessões 
e parcerias público-privadas. Uma das principais empresas do setor no país, está presente em 39 
municípios de seis estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – com 18 operações que beneficiam cerca de 7,1 milhões de pessoas. A Iguá tem quatro 
pilares essenciais que orientam as ações socioambientais em todas as suas unidades, constituindo 
o planejamento estratégico SERR: Segurança hídrica; Eficiência na produção e distribuição de água; 
Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto; e Respeito às pessoas. Signatária da Rede Brasil 
do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia assumiu publicamente 
o compromisso de zerar as emissões de carbono até 2030. Em 2021, ganhou reconhecimento pela 
excelência em gestão e serviços com o Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento (PNQS). No 
mesmo ano, foi eleita pelo quinto ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega aproximadamente 1,8 mil pessoas. O nome Iguá é 
uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a : REGINA HARUMI UMEZO, brasileira,  RG. 
16.979.033-SP, CPF. 126.296.838-00, divorciada; CLÓVIS 
TADASHI SAKAUI, brasileiro, RG. 6.567.269-SP, CPF. 
009.145.778-59; e,  RICARDO AKIRA SAKAUI, brasileiro, RG. 
9.036.837-SP, CPF. 063.883.278-00,  e sua mulher  SONIA UMEZO 
SAKAUI, brasileira, RG. 23.471.671-X-SP, CPF. 166.602.558-50, 
que foi apresentada a este Registro Imobiliário, na forma 
prevista no art. 213, II da Lei n.º 6.015/73, a documentação, 
protocolada sob o n. 146.629, necessária para a retificação  
administrativa da descrição do imóvel da MATRÍCULA n. 33.377, 
do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a mesma passe a 
refletir a realidade física do imóvel dela objeto, representado pelo 
IMÓVEL RURAL, denominado FAZENDA IPORANGA, no Bairro 
do Rio do Peixe, situado neste município de Guaratinguetá, SP,   
cujo imóvel  confronta de um lado com o imóvel rural denominado 
SITIO CACHOEIRA, de sua propriedade,  imóvel objeto 
matricula n. 32.681,  do livro 2, deste Registro Imobiliário. 
Fica(m), portanto, o(s) senhor(es) na qualidade de confrontante(s) 
do imóvel retificando, NOTIFICADO(S) para, no prazo legal de 
15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação 
deste edital, que será publicado nos dias 29 e 30  do mês de 
novembro de 2022,  em querendo, impugnarem o pedido de 
retificação, cujas razões deverão ser fundamentadas e apresentadas 
por escrito diretamente neste Serviço Registral localizado à rua Dr. 
Castro Santos, 287, Bairro Campo do Galvão, Guaratinguetá, SP, 
CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 16:00 horas, estando a 
disposição para consulta a planta, memorial e demais documentos 
que instruem o referido pedido. Decorrido o prazo acima 
indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao pedido do 
requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. 
Guaratinguetá, 28 de novembro de 2022.   
 

HUMBERTO ANDRADE COSSI 
Oficial  

 

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC Nº 466/22 SUP, PE 44/2022

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do da Nota de 
Homologação do processo acima referido, onde lê-se “135.125,70 (cento e trinta e cinco 
reais e vinte e cinco reais e setenta centavos)”, leia-se “132.125,70 (cento e trinta e 
dois reais e vinte e cinco reais e setenta centavos)”, O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE HOMOLOÇÃO DE LICITAÇÃO – TP Nº 28/2022 - PROC. Nº 533/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento a tomada de preço acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, 
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a Contratação 
de empresa especializada em assessoria pedagógica para a elaboração de currículos 
e capacitação dos professores da rede municipal de ensino, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA e ADJUDICA e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão 
do contrato e respectiva nota de empenho, conforme abaixo:
Empresa: MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS LTDA ME - CNPJ: 
15.349.290/0001-50
Valor Total: R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) - DATA DA ASSINATURA: 25/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação

Tomada de Preço n° 23/2022 - Proc. Nº 468/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA 
DE PREÇO 23/2022 cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia elétrica 
especializada na execução de serviços de revitalização e melhorias com eficientização 
energética no sistema de iluminação pública por tecnologia de LED.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico, e, após análise dos documentos 
apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do 
Edital, decidem que as empresas ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS 
LTDA, ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, BRASILUZ 
ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA, RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA e TERWAN 
SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foram HABILITADAS 
e a empresa GARANT SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA foi 
INABILITADA.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

Câmara Municipal de Canas
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 02/2022 - CARTA CONVITE Nº 02/2022
 <<A Câmara Municipal de Canas torna público aos interessados a 
realização da Carta Convite nº 02/2022.
Objeto: Aquisição de veículo zero quilômetro.
Edital Disponível: Na Secretaria da Câmara ou site www.camaracanas.
sp.gov.br Endereço: Rua Nossa Senhora Auxiliadora 500, centro, cep: 
12615-000, Canas/SP
Abertura das Propostas: 07/12/2022 – Quarta-feira - 10:00 horas 
Canas, 28 de novembro de 2022
Servidor designado para Licitação: Luiz Fernando Coelho de Abreu
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Com baixa procura pelas 
vacinas, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) segue 
a recomendação do Governo 
do Estado de São Paulo que 
prorroga até o próximo dia 
30 a Campanha de Multivaci-
nação. A iniciativa tem como 
objetivo atualizar a caderneta 
de vacinação de crianças e ado-
lescentes até 15 anos de idade.

Nesta campanha estão dis-
poníveis imunizantes contra a 
tuberculose, como a BCG, além 
de vacinas contra as hepatites 
A e B, poliomielite e rotavírus 
e pentavalente (contra difteria, 
tétano, coqueluche, hepatite 
B e enfermidades provocadas 
pelo hemófilo B), assim como 
doses contra a febre amarela, 
sarampo, caxumba, rubéola, 
HPV e varicela.

De acordo com dados da se-
cretaria Estadual de Saúde, na 
população entre 5 e 14 anos 
compareceram aos postos de 
vacinação 945,9 mil pessoas, 
o que representa 15,1% do 
público esperado. Destes, mais 
de 60% foram encaminhados 
para receber alguma vacina 
do calendário. Ao todo, São 
Paulo possui 9,1 milhões de 

Bruna Silva
RMVale

crianças e adolescentes na 
faixa etária determinada para 
o recebimento das doses. As 
autoridades de saúde solici-
taram que os pais levem seus 
filhos aos postos de vacinação.

“É imprescindível que pais e 
responsáveis levem seus filhos 
aos postos para tomarem os 
imunizantes e, deste modo, 
garantirem a saúde e segu-
rança de suas famílias e da 
sociedade. As baixas procuras 
estão ameaçando o retorno de 
doenças já erradicadas, é pre-
ciso aproveitar a oportunidade 
para prevenir e salvar”, comen-
tou a porta-voz do Centro de 
Vigilância Epidemiológica do 
Estado, Tatiana Lang.  

Por outro lado, a melhor taxa 
de cobertura vacinal ocorre 
entre crianças abaixo de um 
ano idade. Mais de setecentos 
mil bebês foram imunizados. 
Destes, 80,3% receberam 
algum imunizante para a 
atualização. 

Para estar em dia com o 
calendário vacinal, é neces-
sário buscar a unidade de 
saúde mais próxima de casa 
e verificar se há defasagem 
na imunização. Caso haja, o 
enfermeiro responsável fará 
a aplicação das doses, garan-
tindo a proteção individual e 
coletiva de doenças como a 
paralisia infantil.

Baixa procura faz RMVale prorrogar Multivacinação
Oportunidade para atualização de caderneta de vacinação; apenas 15,1% do público entre 5 e 14 anos compareceram

Menino de Pindamonhangaba recebe aplicação de vacina contra a Covid-19; procura abaixo do esperado faz com que região amplie campanha

Foto: Reprodução

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.

Investigação apreende entorpecentes, armas e 
munições; dois criminosos são presos em Ubatuba 

Na tentativa de enfraque-
cer o tráfico de drogas no 
Litoral Norte, a Polícia Civil 
deflagrou uma operação na 
terça-feira (22) em Caragua-
tatuba e Ubatuba. Além da 
prisão de dois criminosos, a 
ação resultou na apreensão 
de entorpecentes, armas de 
fogo e munições. 

Contando com o apoio do 

Da Redação
Litoral Norte

Baep (Batalhão de Ações Es-
peciais da Polícia) de Tauba-
té, a Polícia Civil cumpriu 
seis mandados de busca e 
apreensão na região praiana, 
sendo cinco em Ubatuba e 
um em Caraguatatuba.

A principal apreensão 
ocorreu em uma casa no 
bairro Sertão da Arariba, em 
Ubatuba. No local, os poli-
ciais flagraram um jovem 
de 26 anos em posse de 292 
pedras de crack, 201 cápsu-
las de cocaína e 25 porções 

de maconha. Encaminhado 
à Delegacia de Ubatuba, 
ele permaneceu preso por 
tráfico de drogas.

No bairro vizinho, Sertão 
da Quina, a equipe deteve 
um jovem de 24 anos que 
possuía dois pés de maconha 
em casa. Apesar do flagrante, 
ele foi liberado após pagar 
fiança, e responderá pelo cri-
me de drogas em desacordo.

Ainda em Ubatuba, os 
agentes de Segurança pren-
deram, no bairro Marandu-

Foto: Reprodução

Entorpecentes apreendidos durante operação policial contra o tráfico de drogas nas cidades do Litoral Norte

Operação da Polícia 
Civil intensifica luta 
para inibir o tráfico 
de drogas no Litoral

ba, o dono de uma adega, 
de 29 anos, que utilizava o 
estabelecimento comercial 
como ponto de venda de 
entorpecentes. Além de por-
ções de cocaína e maconha, 
foram apreendidas ainda 
no local uma pistola e mu-
nições. Levado à Delegacia 

de Ubatuba, ele permaneceu 
preso por tráfico de drogas e 
posse ilegal de arma de fogo. 

Em Caraguatatuba, os poli-
ciais detiveram um jovem de 
27 anos que escondia em sua 
casa, no bairro Massaguaçu, 
uma pistola e dois pés de 
maconha. Encaminhado à 

Delegacia, ele foi liberado 
após seu sogro se apresen-
tar e afirmar ser o dono e 
ter o registro da arma. Po-
rém, o rapaz teve que pagar 
uma multa de R$ 2 mil e 
responderá por drogas em 
desacordo, devido aos pés 
de maconha.
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Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-

ne: (12) 99743-0909
Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 
(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 
multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-
róis auxiliares, para 
choque reforçado, 
guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-
bo, pneus excelente, 

Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara re-
sidencial para venda. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 
Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² 
- 12x39. Contendo: 
1 garagem desco-
berta (vários carros), 

1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 
externa) 1 copa, 1 co-
zinha, 1 área externa 
coberta atrás como 
área de serviço/la-
vanderia e o banhei-
ro externo, 1 corre-
dor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-
cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 
Valor: 250.000,00. 
Telefone: (12) 99139-
5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-

do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191
Ilhabela: Casa com 2 
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
lavabo, área de ser-
viço, churrasqueira 
e 1 vaga de gara-
gem. Ar condicio-
nado e portão au-
tomatizado. Piscina 
ao ar livre! Valor: R$ 
480,000.00. Telefo-
ne: (11) 98722-8748

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 
Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Diversos
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 preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958
Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 
NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-
nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 
density fiberboard) 
revestido com lâmi-
na natural (jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxado-
res. Valor: 2.400,00. 
Telefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
hig ienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-
mas de estofados em 
geral. Nossa equipe 
está preparada para 
qualquer serviço, 
gerenciando proje-
tos com a habilidade 
e experiência que 
nossos clientes es-
peram. Telefone: (12) 
99229-4082

Pindamonhangaba: 
Fomos buscas na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. 200g 
R$ 19.99 ou 20gg 
5.00. Telefone: (12) 
98311-3434

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado, multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: R$ 40,00. Te-
lefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Alianças de moedas 
antigas e anéis va-
riados. Pastor, São 
Jorge, Trevo, Maçon 
na aparecida. Garan-
tia eterna do produto 
de qualidade. Valor: 
R$ 120,00. Telefone: 
(12) 99620-5662
Cachoeira Paulista: 
Super nitendo portá-
til. Conectou, jogou! 
Reviva as emoções 
de jogar mário, top 
gear, donkey kong, 
bomberman, sonic, 
c ad i l l ac ,  mor ta l , 

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lore-
na. Telefone: (35) 

98424-9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-
balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Prestação de Serviço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 
e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-
gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 
(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio 
e conhecimento em 
informática. Telefo-
ne: (13) 99132-6239

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanal ista, 
psicoterapeuta. Tra-
tamos baixo autoes-
tima, falta de libido, 
empoderamento fe-
minino, autocuidado, 
autoajuda, etc. Te-
lefone: (12) 98206-
5095

Lorena: Padres Ca-
tólicos Ecomênicos, 
celebram casamen-
tos de solteiros, se-
parados e divorciado, 
com ou sem efeito 
civil. Telefone: (12) 
98181-2711

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-
renciar toda parte de 
rotinas de Folha de 
Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pessoal oferece esse 
serviço para você. 
Telefone: (12) 98299-
2723

Caraguatatuba: So-
mos a ERV Manu-
tenções e soluções, 
estamos atuando 
desde 2012, presta-
mos serviços de Elé-
trica, Hidráulica, Cli-
matização, Pintura, 
Limpeza Tratamento 
e manutenção de 
Piscina, Montagem 
de móveis e reparos 
em geral. Telefone: 
(11) 94017-7207

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção elétrica resi-
dencial, instalação 
de interfones, ilumi-
nação, instalação de 
chuveiros e ventila-
dores, instalação de 
suportes e antenas 
comuns. Telefone: 
(12) 98136-3156

São Sebastião: Re-
alizamos todo tipo 
de serviço de des-
pachante náut ico 
perante à Capitania 
dos portos, conforme 
abaixo: Inscrições de 
embarcações novas, 
Transferência de pro-
priedades, Alteração 
de dados (troca de 
nome, motor, etc), 
segunda via de docu-
mentos de embarca-
ções, inscrição para 

zelda, metal slug, e 
muitos outros. Valor: 
R$ 153.99. Telefone: 
(11) 96688-2064

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40,00 
Com backup 50,00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
ant ivírus, google 
chrome,  s is tema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Pindamonhangaba: 
Vendo no tebo ok 
novo Dell. Proces-
sador I3, 4 gigas de 
memória ram, 1 TB 
de HD, 3 entradas 
de USB, 1 entrada 
HDMI, Sistema win-
dows 1- com backup 
de fabrica interno, 
entrada de fone de 
ouvido, câmera fron-
tal, entrada SD. Com 
nota e garantia de 
fabrica. Telefone: 12 
991978801

Lorena: Ecoturismo: 
A Via Mantiqueira 
através de suas ati-
vidades, promove 
a missão de levar o 
turismo de aventura, 
com conscientiza-
ção da preservação 
do meio ambiente 
p r o p o r c i o n a n d o: 
lazer, bem estar e 
interação direta com 
a natureza. Conhe-
ça nossos roteiros 
elaborados com de-
dicação e responsa-
bilidade, visando a 
segurança em todas 
as atividades. Telefo-
ne: (12) 99217-0879

São Sebastião: Com 
mais de 20 anos de 
exper iência, aqui 
você é atendido pelo 
proprietário da em-
barcação com aju-
dantes treinados e 
orientados para lhe 
proporcionar assis-
tência e praticidade. 
Barbo dispõe de oito 
bancos para acomo-
dar 16 pescadores, 
vinte mergulhadores 
ou até 25 familiares 
e amigos em pas-
seios ou vivências 
pelas praias. Equi-
pado com sistema 
de navegação, GPS, 
salva vidas, rádio 
comunicador e mo-
torização Scania e 
a segurança na na-
vegação. Valor: R$ 
1.200,00 Telefone: 
(11) 99696-8673

Pindamonhangaba: 
Conserto geladeiras. 
Trabalhamos com di-
versas marcas como: 
Brastemp, Electro-
lux, Dako, Continen-
tal, Bosch, Ge, LG, 
Consul, Mabe entre 
outras. Telefone: (12) 
3105-6481

Cachoeira Paulis-
ta: É a melhor TV 
brasileira, mais de 
2000 canais dispo-
níveis, entretenimen-
to e distração para 
toda a família. Não 
economiza quando 
o assunto é paz e 
confor to para seu 
lar. Telefone: (22) 
99823-9728

Guaratinguetá: Chi-
lé t r i ca .  Ser v iços 
elétricos ao menor 
custo benefício. So-
licite um orçamento 
sem compromisso. 
Telefone: (12) 99722-
6188

Lorena: Manutenção 
e instalação de Câ-
meras de segurança, 
Manutenção elétrica 
em geral, instalação 
e manutenção de 
concer tina, insta-
lação de telefônica 
residencial e comer-
cial, instalação e ma-
nutenção de cerca 
elétrica, automação 
industrial completa. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanço Orçamentário

5º Bimestre de 2022LRF, 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 16.837.611,08106.369.562,45123.207.173,53101.603.839,15 109.860.928,23
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.438.120,8918.863.309,4620.301.430,3521.500.000,00 18.554.136,92
    Contribuições 295.629,792.502.523,732.798.153,523.100.000,00 2.511.403,52
    Receita Patrimonial -76.745,12769.248,35692.503,2359.100,00 680.674,20
    Receita de Serviços 7.500,0081,327.581,3230.000,00 2.581,32
    Transferência Correntes 15.169.657,0084.008.204,8199.177.861,8176.894.739,15 87.885.822,27
    Outras Receitas Correntes 3.448,52226.194,78229.643,3020.000,00 226.310,00
RECEITAS DE CAPITAL 90.000,00307.534,98397.534,98360.000,00 337.534,98
    Transferências de Capital 90.000,00307.534,98397.534,98360.000,00 337.534,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 608.961,20-9.183.700,35-8.574.739,15-8.574.739,15 -7.145.615,60
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 17.536.572,2897.493.397,08115.029.969,3693.389.100,00 103.052.847,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 17.536.572,2897.493.397,08115.029.969,3693.389.100,00 103.052.847,61
DÉFICIT (IV)
TOTAL (V) = (III + IV) 17.536.572,2897.493.397,08115.029.969,3693.389.100,00 103.052.847,61

Despesas Orçamentárias
SaldoDotação

Atualizada A Liquidar A PagarA Empenhar

Estágios da Despesa até o Bimestre

PagoLiquidadoEmpenhado
Créditos Adic. /

AnulaçõesDotação Inicial

DESPESAS CORRENTES 8.757.638,0378.595.479,05 9.255.550,5287.353.117,08 12.127.715,4596.608.667,6025.585.983,0583.150.400,00 108.736.383,05
    Pessoal e Encargos Sociais 4.763.206,9443.892.240,33 188.673,3048.655.447,27 6.451.054,5548.844.120,578.353.625,1246.941.550,00 55.295.175,12
    Outras Despesas Correntes 3.994.431,0934.703.238,72 9.066.877,2238.697.669,81 5.676.660,9047.764.547,0317.232.357,9336.208.850,00 53.441.207,93
DESPESAS DE CAPITAL 496.853,145.738.640,07 6.059.445,396.235.493,21 1.195.231,7012.294.938,606.591.470,306.898.700,00 13.490.170,30
    Investimentos 379.080,041.409.724,55 5.326.134,011.788.804,59 1.195.231,707.114.938,606.311.470,301.998.700,00 8.310.170,30
    Amortização / Refinanciamento da Dívida 117.773,104.328.915,52 733.311,384.446.688,625.180.000,00280.000,004.900.000,00 5.180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA -100.000,00100.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 9.254.491,1784.334.119,12 15.314.995,9193.588.610,29 13.322.947,15108.903.606,2032.077.453,3590.149.100,00 122.226.553,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 9.254.491,1784.334.119,12 15.314.995,9193.588.610,29 13.322.947,15108.903.606,2032.077.453,3590.149.100,00 122.226.553,35
SUPERÁVIT (IX) 3.904.786,79
TOTAL (X) = (VIII + IX) 9.254.491,1784.334.119,12 15.314.995,9197.493.397,08 13.322.947,15108.903.606,2032.077.453,3590.149.100,00 122.226.553,35
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MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

5º Bimestre de 2022LRF, 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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lefone: (11) 99380-
7665

Guaratinguetá: Ven-
de-se excelente sítio, 
com 3 represas den-
tro da propriedade, 
com criação de pei-
xes. Área de 27Ha 
(11 alqueires), docu-
mentação perfeita, 
com georreferencial, 
toda com cercas. 
Casa mobiliada com 
2 dormitórios, sala 2 
ambientes, espaço 
gourmet com chur-
rasqueira e fogão a 
lenha. Com internet, 
energia trifásica. Va-
lor: R$ 1.350.000,00 
Telefone: (19) 98166-
2040

Lorena: Belíssimo 
imóvel à venda no 
bair ro são roque. 
Com 4 dormitórios, 
2 banheiros, 2 vagas 
de garagem. Espaço 
para área 
gourmet e piscina. 
Ótima Localização. 
Valor: R$ 350.000,00. 
Telefone: (12) 98213-
1618

Ilhabela: Casas de 2 
e 3 dormitórios em 
condomínio fechado, 
segurança 24 horas. 
Área de lazer, com 
3 piscinas, churras-
queira, forno de piz-
za, playground. Valor: 
490.000,00. Telefo-
ne: (11) 97100-7369

Cunha: Vendo casa 
mui to bem enso -
larada e ventilada, 
em excelente esta-
do de conservação, 
próximo ao centro. 
Contém 3 quar tos 
(1 suíte), sala para 2 
ambientes, cozinha 
grande com armá-
rio, banheiro social, 
garagem cober ta 
com 1 vaga, varan-
da com vista para a 
serra do mar. Par-
te de baixo com 1 
quarto, 1 banheiro 
completo, lavande-
ria e área de serviço 
grande. Quintal com 
frutíferas e canteiros 
para horta. Valor: R$ 
550.000,00. Telefo-
ne: (11) 98744-1854

Caraguatatuba: Casa 
em Massaguaçu. 
Casa com edícula, 
possui em seu in-
terior 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 1 banheiro 
social, área gour-
met, quinta. Edícula 
com 1 dormitório e 1 
banheiro. Valor: R$ 
550.000,00. Telefo-
ne: (12) 99630-2256

Guaratinguetá: Casa 
com área de ser-
viço (quintal) semi 
cober to. Garagem 
para dois carros, com 
portão automático. 
Sala, escritório, cor-
redor lateral que liga 
com a varanda e área 
de serviço (quintal). 
1 banheiro com box 
de vidro, 2 cômodos 
amplos na parte de 
cima com banheiro. 
Escada para fora da 
casa principal. Valor: 
R$ 450.000,00. Tele-
fone: 99168-2924

Pindamonhangaba: 
Apartamento novo, 
no 14° andar, 2 dormi-
tórios, sendo 1 suíte, 
2 vagasde garagem 
cobertas, condomí-
nio R$ 305,00/mês. 
Prédio: Churrasquei-
ra, salão de festas, 
piscina, bicicletário, 
portaria. Valor: R$ 
265.000,00. Telefo-
ne: (11) 96081-6234

Lorena: Cassa térrea 
com 2 vagas para 
carro (1 coberta), va-
randa sala, copa, co-
zinha, lavanderia, 1 
banheiro e 3 dormitó-
rio + edícula comple-
ta com ampla lavan-
deria, quarto, sala e 
cozinha. Único dono. 
Ambientes amplos 
e bem iluminados. 
Valor: R$380.000,00. 
Telefone: (12) 98155-
6974

Ilhabela: Casa tipo 
sobrado. 3 quartos 
(1 suíte), todos os 
quartos com varanda. 
2 banheiros sociais, 
sala grande em "L", 2 
ambientes, cozinha, 
área de serviço, chur-
rasqueira com forno e 
fogão a lenha, piscina 
com deck, garagem 
para 2 carros médios. 
Armários embutidos 
nos quartos, cozinha 
e área de serviço. Va-
lor: R$ 530.000,00. 
Telefone: (11) 94808-
3388

Cruzeiro: Vende-se 
2 casas, construí-
das em único terreno 
com 85m² cada uma, 
totalmente reforma-
das e pintadas. Com 
2 quartos, sala, ba-
nheiro, varanda na 
frente e nos fundos. 
Totalmente legaliza-
das no registro de 
imóveis. Excelente 
localização. Valor: 
R$ 350.000,00. Te-
lefone: (21) 97629-
7935

Caraguatatuba: Acei-
to financiamento em 
imóve l  em ót imo 
estado, localizado 
no bairro Sumaré. 
Com 1 sala, 1 cozi-
nha, 3 quartos + 1 
suíte, 2 banheiros. 
Edícula + 1 cozinha 
+ banheiro + quarto. 
Possui sótão. Valor: 
R$ 875.000,00. Tele-
fone: (11) 2031-9432

Roseira: Duas ca-
sas de quarto, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal, casa. Ter-
reno: 10x25. Aceito 
Proposta. Valor R$: 
210.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Guaratinguetá: Ven-
do casa comercial 
mobi l iada. 1 sala 
com blindex, mesa 
de escritório grande 
com cadeira de chefe 
e cadeiras, além de 
mesa para trabalhos 
e armários. 1 mini 
auditório com armá-
rios e 18 cadeiras 
alcochoadas. 1 sala 
para escritório. Gara-
gem com portão au-
tomático, 1 outdoor 
fixo grande em cima 
da casa. 2 outdoor 
menores na gara-
gem. Banheiro gran-
de equipado. Cozi-
nha com geladeira 
nova e microondas 
com suporte. Acei-
to imóvel de menor 
valor na troca, de 
preferência no litoral. 
Valor: R$370.000,00. 
Telefone: (12) 98823-
3623

Silveiras: Casa com 
2 quartos, 2 banhei-
ros, 1 vaga na gara-
gem. Cozinha com 
mobiliário que ficará 
no imóvel, e uma sala 
que pode ser estar e/
ou jantar. Garagem 
com pé direito bem 
alto o que possibilita 
até a criação de um 
mezanino. Por tão 
automático. Valor: 
Entrada: 24.890 + 
p a r c e l a s  d e  R $ 
1.134,90. Telefone: 
(34) 99717-0729

Ubatuba: Vende-se 
apartamento com es-
critura no Condomí-
nio Maranduba Ville 
I. Imóvel com área 
útil de 50,7m², com 
cozinha, banheiro, 
varanda, 2 quartos 
na parte superior e 
lavanderia, vaga de 
garagem descober-
ta. Contém ainda: Ar 
condicionado, fogão, 
geladeira, televisão 
smart 3D, rack de 
tv, banquetas da co-
zinha em madeira 
de lei, bancada da 
cozinha em vidro e 
pedra em mármore, 
sofá, mesa da cozi-
nha retrátil, corrimão 
da escada interna 
em vidro, banheiro 
com box em vidro e 
armário mais pia com 
bancada, cama box 
casal, dois guarda 
roupas, treliche com 
escrivaninha, cama 
dupla, armários na 
varanda do quarto 
de casal, iluminação 
em Led em todos 
os cômodos. Possui 
piscina, área de lazer 
com quadra, churras-
queira e brinquedos 
para as crianças no 
condominio. Valor: 
R$ 370.000,00. Te-
lefone: (11) 98775-
0666

Cunha: Vendo ou 
troco casa no cen-
tro, com 4 quartos, 2 
banheiros, 1 sala, 1 
área de serviço, 1 co-
zinha na parte exter-
na, quintal coberto, 
tudo murado. Espaço 
para fazer garagem. 
Obs: Troca somente 
com casa em Gua-
ratinguetá. Valor: R$ 
290.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Lo rena:  Venham 
conhecer os lindos 
apartamentos, pró-
ximo ao shopping. 
Prédio de 4 pavi-
mentos, excelente 
acabamento, play-
g round ,  2  á reas 
de churrasqueira, 

1 salão de festas, 
portaria de entrada 
na esquina, saída 
no meio da quadra, 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, área 
de serviço e vaga na 
garagem: Valor: R$ 
175.000,00. Telefo-
ne: (12) 98241-0110

C a r a g u a t a t u b a : 
Casa com sala e 
ante sala. 1 lavabo e 
4 suítes. Armário no 
banheiro, cozinha, 
sala de cozinha, área 
de serviço, churras-
queira, piso cerâmi-
ca, portão eletrônico, 
quintal garagem com 
4 vagas (1 coberta 
e 3 sem cobertura), 
lavanderia. Valor: R$ 
390.000,00. Telefo-
ne: (38) 99223-0383

Cachoeira Paulis-
ta: Vendo casa com 
152m², 2 quar tos, 
1 banheiro, 1 vaga, 
lavanderia e salão de 
festa. Possibilidade 
de aumento de área 
com piso superior. 
Valor: R$ Entrada 
de 45.452,00 + Par-
celas de 1.384,20. 
Telefone: (11) 93778-
7525

Guaratinguetá: Ven-
do casa com 2 quar-
tos (1 suíte), cozinha 
ampla nos fundos 
da casa, sala, 2 ba-
nheiros e ponto co-
mercial espaçoso 
na frente do imóvel. 
Poss ib i l idade de 
abrir diversos tipos 
de negócio com alta 
demanda, podendo 
também ser trans-
formado em quarto, 
sala, expansão da 
garagem, como pre-
ferir. Garagem para 
u1 carro. Valor: R$ 
240.000,00. Telefo-
ne: (24) 99957-2127

Caraguatatuba: So-
brado em condomí-
nio fechado no Mas-
saguaçu. Excelente 
opção para quem 
busca um imóvel de 
veraneio. 2 dormitó-
rios, (1 com sacada 
e vista para o mar), 
sala de estar e jan-
tar integradas, co-
zinha, lavabo, área 
de serviço, quintal 
pr ivat ivo, 1 vaga 
de garagem. Valor: 
237.000,00. Telefo-
ne:  (12) 98129-2187

Cruzeiro: Vende-se 
casa de 2 andares, 
em uma vizinhança 
tranquila e bem lo-
calizada, com pos-
to de gasolina no 
mesmo quarteirão, 
próximo a farmácia e 
supermercado. Com 
4 quartos, 3 banhei-
ros, sala de estar, 
sala de jantar, co-
zinha, quintal, área 
de serviço, sacada 
interna. Valor: R$ 
385.000,00. Telefo-
ne: (12) 98105-4394

Guaratinguetá: Tro-
co ou vendo casa 
no Jardim do Vale 
I, com 2 salas, 4 
quartos (1 suíte), 3 
banheiros, 3 cozi-
nhas (1 industrial), 3 
vagas para carros, 
1 churrasqueira, 1 
lavanderia 1 quintal. 
Obs: Na troca casas 
somente em Pinda, 
Taubaté e São José 
dos Campos. Valor: 
R$ 550.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

C a r a g u a t a t u b a : 
Apartamento no pri-
meiro andar. Sala 
com varanda, inte-
grada com a cozi-
nha, área de serviço, 
2 dormitórios sendo 
1 com sacada, ba-
nheiro social, 1 vaga 
na garagem, portões 
automát icos com 
controle digital. Va-
lor: R$ 350.000,00. 
Telefone: (12) 97403-
6707

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
com 2 dormitórios, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço e garagem 
para 2 carros. Tama-
nho do lote 200m². 
Documentação per-
feita. Aceita finan-
ciamento. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Aparecida: Vende-se 
casa em ótimo es-
tado, garagem para 
dois carros peque-
nos. Três quartos, 
sem um suíte, sala, 
área de ser v iço, 
terraço para festa 
com banheiro. Valor: 
35.000,00. Telefone: 
(12) 99183-3424

Lorena: Casa com 
2 dormitórios, terre-
no 20x30 a poucos 
metros do Evo Valle 
Shopping. Valor: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL

5º Bimestre de 2022LRF, artigo 53, inciso I

Especificação
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total

(últimos 12 meses)out/2022set/2022ago/2022jul/2022jun/2022mai/2022abr/2022mar/2022fev/2022jan/2022dez/2021nov/2021

RECEITAS CORRENTES (I) 9.180.432,48 11.019.584,66 10.135.319,06 9.540.985,47 11.614.776,56 10.326.796,80 11.111.388,36 13.113.619,03 10.522.345,62 11.699.878,78 9.066.957,69 9.237.495,08 126.569.579,59
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.433.932,57 1.602.860,91 1.344.117,17 1.152.206,70 2.628.775,43 2.287.064,50 1.800.529,65 1.915.925,56 2.034.515,97 1.828.721,46 1.899.022,34 1.972.430,68 21.900.102,94

    Contribuições 268.403,63 261.994,58 277.180,14 260.100,98 218.032,64 282.659,94 270.547,29 240.957,35 238.370,76 241.703,72 239.885,28 233.085,63 3.032.921,94

    Receita Patrimonial 49.717,90 61.446,25 54.377,78 51.108,69 65.341,74 58.508,53 61.668,84 67.377,72 89.071,20 99.506,74 124.120,21 98.166,90 880.412,50

    Receita de Serviços 180,95 68,96 12,36 262,27

    Transferência Correntes 7.411.574,21 8.871.474,50 8.430.961,29 8.046.454,25 8.668.618,81 7.679.566,04 8.957.209,23 10.873.615,25 8.145.807,36 9.494.125,44 6.778.151,85 6.933.695,29 100.291.253,52

    Outras Receitas Correntes 16.804,17 221.627,47 28.682,68 31.114,85 33.938,98 18.997,79 21.433,35 15.730,79 14.580,33 35.821,42 25.778,01 116,58 464.626,42

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 9.180.432,48 11.019.584,66 10.135.319,06 9.540.985,47 11.614.776,56 10.326.796,80 11.111.388,36 13.113.619,03 10.522.345,62 11.699.878,78 9.066.957,69 9.237.495,08 126.569.579,59

DEDUÇÕES (II) 863.696,41 841.752,99 1.116.980,08 1.083.692,83 934.546,15 904.739,22 1.010.872,64 874.765,61 790.512,42 920.877,43 748.516,50 798.197,47 10.889.149,75
    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 863.696,41 841.752,99 1.116.980,08 1.083.692,83 934.546,15 904.739,22 1.010.872,64 874.765,61 790.512,42 920.877,43 748.516,50 798.197,47 10.889.149,75

    Venc. Agente Comun.de Saúde e Agente de Comb. as endemias (EC 120/2022)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 115.680.429,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais
(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 300.000,00 112.425,00 2.025.000,00 95.500,00 124.147,00 2.657.072,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 113.023.357,84
(-) 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) 113.023.357,84
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

5º Bimestre de 2022LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Atual
(c)

Em 31 Dez 2021
(a)

No Bimestre Anterior
(b)

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 6.009.061,496.463.927,439.275.417,46
DEDUÇÕES (II) 12.707.394,7612.382.783,533.827.971,87
    Ativo Disponível 13.456.361,8113.177.093,029.333.121,66
    Haveres Financeiros 19.631,1418.561,21
    (-) Restos a Pagar Processados 768.598,19794.309,495.523.711,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -6.698.333,27-5.918.856,105.447.445,59
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 4.289.058,415.016.031,227.827.521,25
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) -10.987.391,68-10.934.887,32-2.380.075,66

ESPECIFICAÇÃO Jan até o Bimestre Atual
(c - a)

No Bimestre
(c - b)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL -8.607.316,02-52.504,36

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 3.840.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo do Resultado Primário

5º Bimestre de 2022LRF, art 53, inciso III
Receitas Fiscais Receitas Realizadas até o BimestrePrevisão Inicial Previsão Atualizada

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 105.600.314,10122.519.434,82101.555.059,15
    Receita Tributária 18.863.309,4620.301.430,3521.500.000,00
    Receita de Contribuição 2.502.523,732.798.153,523.100.000,00
        Receita Previdenciária
        Outras Contribuições 2.502.523,732.798.153,523.100.000,00
    Receita Patrimonial Líquida 4.764,5210.320,00
        Receita Patrimonial 769.248,35692.503,2359.100,00
        (-) Aplicações Financeiras 769.248,35687.738,7148.780,00
    Transferências Correntes 84.008.204,8199.177.861,8176.894.739,15
    Demais Receitas Correntes 226.276,10237.224,6250.000,00
        Diversas Receitas Correntes 226.276,10237.224,6250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 307.534,98397.534,98360.000,00
    Operações de Crédito (III)
    Amortização de Empréstimos (IV)
    Alienação de Ativos
        Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)
        Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)
        Outras Alienações de Bens
    Transferências de Capital 307.534,98397.534,98360.000,00
        Convênios 307.534,98397.534,98360.000,00
        Outras Transferências de Capital
    Outras Receitas de Capital
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) 307.534,98397.534,98360.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) -9.183.700,35-8.574.739,15-8.574.739,15
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) 96.724.148,73114.342.230,6593.340.320,00

Despesas Fiscais Dotação Atualizada Despesas LiquidadasDotação Inicial
DESPESAS CORRENTES (X) 87.353.117,0883.150.400,00 108.736.383,05
    Pessoal e Encargos Sociais 48.655.447,2746.941.550,00 55.295.175,12
    Juros e Encargos da Dívida (XI)
    Outras Despesas Correntes 38.697.669,8136.208.850,00 53.441.207,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) 87.353.117,0883.150.400,00 108.736.383,05
DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 6.235.493,216.898.700,00 13.490.170,30
    Investimentos 1.788.804,591.998.700,00 8.310.170,30
    Inversões Financeiras
        Concessão de Empréstimos (XIV)
        Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)
        Demais Inversões Financeiras
    Amortização da Dívida (XVI) 4.446.688,624.900.000,00 5.180.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) 1.788.804,591.998.700,00 8.310.170,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) 100.000,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) 89.141.921,6785.249.100,00 117.046.553,35

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) 7.582.227,068.091.220,00 -2.704.322,70

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 2.831.000,00
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2010/2011, na cor 
branca, com capaci-
dade para transportar 
até 800kg. Telefone: 
(12) 99716-7648

Caraguatatuba: Mé-
todo único e simples 
para ter a Agenda 
Cheia e v iver do 
Design de Sobran-
ce lhas.  Você va i 
aprender meu méto-
do exclusivo do abso-
luto zero, mesmo que 
seja iniciante e não 
tenha experiência. 
Telefone: (12) 98252-
4092

Guaratinguetá: Clí-
nica de recuperação 
especializada. Nosso 
tratamento oferece: 
Cuidado da parte fí-
sica, mental e espiri-
tual! Contamos com 
diversas reuniões 
e atividades como: 
Espiritualidade, 12 
passos, partilha de 
sentimento, vídeo te-
rapia, cultos ecumê-
nicos, prevenção de 
recaídas, simulado 
de N.A, temáticas 
com especialistas, 
consultas individuais, 
terapia ocupacional, 
acompanhamento fa-
miliar. Valor: 900,00 
Telefone: (12) 98112-
9492

Caraguatatuba: Se-
gurança Eletrônica: 
Vendas, instalação, 
manutenção, alarme, 
cerca elétrica, con-
certina, sistema de 
câmeras, interfone, 
rede laminada, auto-
matização de portão, 
mandíbula. Telefone: 
(12) 3883-6892

Caraguatatuba: Ve-
nha ser um Jovem 
Bombeiro com a gen-
te. Crianças de 07 a 
15 anos. No curso 
teremos aulas de Dis-
ciplina e Hierarquia, 
Ética e Civismo, Pri-
meiros Socorros, Lei 
Lucas, Salvamento 
Terrestre, Combate 
a incêndio, Animais 
peçonhentos, se -
gurança no lar, nós 
amarrações e muito 
mais.
Lorena: Presto ser-
viço a domicílio ou 
manutenção local. 
M a n u t e n ç ã o  e m 
computadores, ins-
talação. Especialis-
tas em segurança 
da informação (com 
técnicas avançadas 
de proteção contra 
hackers).

Ubatuba: JM trans-
portes, fretes, mu-
danças, car retos. 
Atendemos de se-
gunda a segunda e 
feriados. Fazemos o 
seu orçamento sem 
compromisso. Temos 
o melhor preço da ci-
dade. Telefone:  (12) 
99653-6031

Guaratinguetá: En-
genheiro Civil regis-
trado no CREA-RJ 
e no CREA-SP, de-
senvolve projetos e 
acompanha execu-
ção de obras e refor-
mas em geral. Faz 
também revisão de 
instalações elétricas 
e hidráulicas e pro-
jetos para instalação 
de plataformas ver-
ticais (elevadores) 
em residências e em 
entradas de condo-
mínios. Telefone: (21) 
98845-7132

Caraguatatuba: Ins-
talação, manutenção, 
higienização e ven-
das de Ar Condicio-
nado. Os melhores 
preços da região! 
Telefone: (12) 99627-
2601

Ilhabela: A Nilton Tu-
rismo Ilhabela com 
seus equipamentos, 
Jipe/Lancha/Escona/
Lanchas Boat/Pas-
seios diariamente, 

praias, cachoeiras, 
mirantes trilhas. Va-
lor: 1.004.55. Telefo-
ne: (12) 99189-7404

Construções, enca-
namentos, telhados, 
hidráulica, elétrica 
em geral. F: 99247-
3335
Construção, refor-
mas e reparos. F: 
98887-8618

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 conceituada. 
Ótimo material e aca-
bamento. 
Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara 
residencial para ven-
da. 1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 
Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² 
- 12x39. Contendo: 
1 garagem desco-
berta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 
externa) 1 copa, 1 co-
zinha, 1 área externa 
coberta atrás como 
área de serviço/la-
vanderia e o banheiro 
externo, 1 corredor 
lateral externo (ideal 
para Canil) 1 quintal 
enorme. Edícula nos 
fundos do terreno 
com quarto, banhei-
ro e cozinha. Valor: 
250.000,00. Telefo-
ne: (12) 99139-5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-
do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191

Ilhabela: Casa com 2 
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
lavabo, área de ser-
viço, churrasqueira 
e 1 vaga de gara-
gem. Ar condicio-
nado e portão au-
tomatizado. Piscina 
ao ar livre! Valor: R$ 
480,000.00. Telefo-
ne: (11) 98722-8748

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 
Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 
pagamento mediante 
avaliação prévia. Va-
lor: R$ 250.000,00. 
Telefone: (12) 98122-
9267

Caraguatatuba: Se 
tranquilidade e con-
forto é o que você 
procura, esse imóvel 
é apara você. Amplo 
apartamento de 

dois quartos, sendo 
1 suíte. Bem ilumi-
nado, vista panorâ-
mica do mar e das 
montanhas, muito 
bem ventilado. Es-
paço para instalação 
de ar condicionado. 
Sacada grande que 
cerca o apartamento 
inteiro. Andar alto. 
Área de lazer com 
piscina, churras-
queira, gramado e 
área verde. Salão 
de jogos, elevador, 
depósito privativo 
individual. 1 vaga 
na garagem não de-
marcada, coberta e 
descoberta. Valor: 
R$ 540.000,00. Te-
lefone: (11) 99380-
7665

Guaratinguetá: Ven-
de-se excelente sí-
tio, com 3 represas 
dentro da proprie-
dade, com criação 
de peixes. Área de 
27Ha (11 alqueires), 
documentação per-
feita, com georre-
ferencial, toda com 
cercas. Casa mobi-
liada com 2 dormitó-
rios, sala 2 ambien-
tes, espaço gourmet 
com churrasqueira e 
fogão a lenha. Com 
internet , energia 
trifásica. Valor: R$ 
1.350.000,00 Tele-
fone: (19) 98166-
2040

Lorena: Belíssimo 
imóvel à venda no 
bairro são roque. 
Com 4 dormitórios, 
2 banheiros, 2 vagas 
de garagem. Espaço 
para área 
gourmet e pisc i -
na. Ótima Locali-
zação. Valor: R$ 
350.000,00. Telefo-
ne: (12) 98213-1618

Ilhabela: Casas de 
2 e 3 dormitórios 
em condomínio fe-
chado, segurança 
24 horas. Área de 
lazer, com 3 pisci-
nas, churrasquei-
ra, forno de pizza, 
playground. Valor: 
490.000,00. Telefo-
ne: (11) 97100-7369

Cunha: Vendo casa 
muito bem ensola-
rada e venti lada, 
em excelente esta-
do de conservação, 
próximo ao centro. 
Contém 3 quartos 
(1 suíte), sala para 
2 ambientes, co-
zinha grande com 
armário, banheiro 
social, garagem co-
berta com 1 vaga, 
varanda com vista 
para a serra do mar. 
Parte de baixo com 
1 quarto, 1 banheiro 
completo, lavande-
ria e área de serviço 
grande. Quintal com 
frutíferas e canteiros 
para horta. Valor: R$ 
550.000,00. Telefo-
ne: (11) 98744-1854

C a r a g u a t a t u b a : 
Casa em Massagua-
çu. Casa com edícu-
la, possui em seu in-
terior 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 1 banheiro 
social, área gour-
met, quinta. Edícula 
com 1 dormitório e 1 
banheiro. Valor: R$ 
550.000,00. Telefo-
ne: (12) 99630-2256

G u a r a t i n g u e t á : 
Casa com área de 
ser v iço (quinta l) 
semi coberto. Ga-
ragem para dois 
carros, com portão 
automático. Sala, 
escritório, corredor 
lateral que liga com 
a varanda e área de 
serviço (quintal). 1 
banheiro com box 
de vidro, 2 cômodos 
amplos na parte de 
cima com banheiro. 
Escada para fora da 
casa principal. Va-
lor: R$ 450.000,00. 
Telefone: 99168-
2924
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Imóveis à venda 
Guaratinguetá: Ven-
do chacara linda, na 
colônia do Piagui, 
piscina e área verde. 
Telefone: 
(12) 98800-2600 

Roseira: Chácara 
residencial a ven-
da no condomínio 
Pedacinho do céu. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Cachoeira Paulista: 
Casa com 3 quar-
tos, banheiro, área 
de serviço e varan-
da, metragem de 
área 312m². Valor: 
140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415

Ber t i oga:  Vendo 
casa em dois pa-
v imentos .  A ndar 
superior composto 
de sala, 2 quartos, 

banheiro, cozinha 
e uma varanda nos 
fundos. Andar infe-
r ior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banhei-
ro social, 1 quarto 
e quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

Lavrinhas: Lotes à 
260km de São Paulo. 
Área de expansão 
urbana, com escri-
tura, documenta-
ção em dia. Valor: 
120.000,00. Telefo-
ne: (12) 99232-4089

Guaratinguetá: Casa 
totalmente reforma-
da. Bem localizada. 
Composta por gara-
gem, sala, 3 quar-
tos, copa, cozinha, 
banheiro, 2 edículas 
totalizando mais 3 
quartos, 1 banhei-
ro e uma área de 
serviço. Excelente 

quintal. Iluminação 
natural, casa muito 
bem arejada. Valor: 
320,000,00
Telefone: (21) 98845-
7132

Lorena: Vende-se 
terreno na Vila Rica, 
com ót ima local i -
zação, já murado, 
com água e luz já 
l igados, medindo 
7x25metros. Valor: 
83.000,00 Telefone: 
(12) 98890-0661

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior 1 suíte, 2 quar-
tos, banheiro, sala de 
tv, todos os quartos 
com ar condiciona-
do, andar de baixo 
cozinha, copa, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros. Valor: 

Prestação de Ser-
viços

Bertioga: serviços de 
reparo, manutenção, 
instalação, reformas. 
Favor consultar tele-
fone: (13) 98147-7319

Arapeí: CEVI - Curso 
de Capelania Evan-
gélica Voluntária In-
terdenominacional 
Levamos este curso 
até a sua Igreja ou 
venha fazer conosco. 
Telefone: (11) 98064-
2473

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, 
lazer,  f i lmagens. 
Mais de 20 anos de 

Diversos
Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e 
varejo com o melhor 
preço do mercado. 
Valor: 49.90. Tele-
fone: 13 99792-7216 

Lorena: Um pode-
roso tratamento an-
tiqueda com cresci-
mento até 7x mais 
rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto paga-
mento apenas o cus-
to de envio para seu 
endereço. Telefone: 
(12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na 
Europa a solução 
para a incrível sensa-

experiência. Aqui 
você é atendido 
pelo proprietário 
da embarcação 
c o m a j u d a n te s 
treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

Bertioga: Raspa-
gens e restauração 
de tacos, aplica-
ção e revitalização 
de sinteco, como: 
Bona e Skania. 
Vendemos direto 
da fábrica madei-
ras para decks, 
assoalhos, tacos e 
rodapés, com pre-
ços acessíveis. Te-
lefone: (15) 98158-
6077

Lorena: Manuten-
ção e instalação de 
Câmeras de Segu-
rança. Manutenção 
Elétrica em geral. 
Instalação e Ma-
nutenção de con-

certina. Instalação de 
telefônica residencial 
e comercial. Instalação 
e manutenção de cerca 
elétrica. Automação 
industrial completa. O 
melhor preço da re-
gião. Confira. Telefone: 
(12) 98896-8867

Bertioga: Somos uma 
equipe de estética e 
cuidados da pele. Tra-
balhamos com uma 
equipe especializada 
em todos os tipos de 
cabelos. Trabalhamos 
com tranças ar tísti-
cas, dreads e rasta 
nago. Fazemos todos 
os tipos de coloração 
e químicas, manicure 
e dsigner de sobran-
celhas. Tudo em um 
só lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

Aparecida: Me chamo 
Vinícius, vim de SP 
para morar em Apare-
cida. Morei na Índia e 

ção de água na boca 
quando se depara 
com um bom cho-
colate. Receita dos 
Alpes Suíços para 
o mais refinado pa-
ladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. Valor: 
19.99. Telefone: (12) 
98311-3434

Ilhabela: Curso de 
maquiagem online. 
Aprenda todos os se-
gredos para fazer a 
maquiagem perfeita. 
Vídeo aulas comple-
tas livro digital, bônus 
especiais e certifica-
do. Fazendo o seu 
pedido hoje, você 
também irá receber 
E-book 10 segredos 
da maquiagem/Bá-
sico curso de Unhas 
decoradas. Valor: 
97.00. Telefone: (12) 
99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas fibra de 
vidro. Ótimo curso 
para aprender em 

Imóveis para alugar
São Sebastião: Alu-
go casa em condo-
mínio fechado, que 
conta com a equipe 
de segurança. Casa 
agradável e toda 
muito bem equipada, 
arborizada, possui 
várias piscinas do 
condomínio, salão de 
festas, churrasquei-
ra. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 99667-
0766

Pindamonhangaba: 
Sala dupla no piso 
superior co ar condi-
cionado e banheiro, 
localizada na Ave-
nida do Shopping 
Pátio Pinda. Valor: 
900,00 Telefone: (12) 
99145-6539
Ilhabela: Alugo para 

finais de semana e 
feriados, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, churras-
queira, vent i lador 
teto, mobiliada, den-
tro de condomínio. 
Valor: 150,00. Tele-
fone: (12) 99115-1810

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba. 250m da 
praia martim de sá. 
Todo mobiliado para 
2 ou 4 pessoas, com 
Tv, wifi e estaciona-
mento privativo. Va-
lor: 200,00. Telefone: 
(12) 3923-3817

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 


