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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Educação de Ubatuba comemora
avanço das obras em andamento

Curso intensivo de ICMS do Sincovat
inicia dia 08 de junho na modalidade on-line

Caçapava cria Central do
Empreendedor para orientar sobre

linhas de crédito do Governo

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Ubatu-
ba está acompanhando de 
perto o avanço em obras 
de algumas unidades, 
principalmente, a reforma/
adequação nas quadras de 
unidades que aguardam o 
benefício há mais de cinco 
anos.
A construção do novo 
Centro de Educação In-
fantil (CEI) da Estufa II, 
que foi uma conquista da 
atual administração e está 
a todo o vapor.  O lança-
mento da pedra fundamen-
tal aconteceu em outubro 
de 2018 e a obra é muito 
aguardada, pois vai contri-
buir no melhor atendimen-

Adaptando a necessidade 
constante de capacitação 
dos profissionais contábeis 
ao momento de distancia-
mento social e às medidas 
de prevenção ao Corona-
vírus, o Sincovat inovou 
na sua oferta de cursos e 
confirma mais uma ativi-
dade na modalidade à dis-
tância. Realizado de forma 
on-line e em tempo real, o 
intensivo de ICMS iniciará 
em 08 de junho, com aulas 
nas segundas-feiras, das 
18h50min às 22h10min, 
totalizando 40 horas. O 

Para atender gratuitamen-
te os microempresários 
de Caçapava que tenham 
interesse em linhas de cré-
dito dos governos estadu-
al e federal, a Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Agricultura do município 
criou uma central voltada 
para o setor.
De acordo com a Prefeitu-
ra, o objetivo é esclarecer 
dúvidas e orientar sobre os 
trâmites para a concessão. 

to da demanda, principal-
mente, ajudar a reduzir a                            
lista de espera de vagas da 
região.
A construção está estima-
da em R$ 1.259.282,88.
Muito importante para os 
alunos da região, princi-
palmente na utilização do 
espaço no projeto de re-
forço na matemática que 
envolve o tiro com arco, 
a quadra da EM Honor 
Figueira, no bairro de Ita-
mambuca, já se encontra 
em fase de conclusão.
Também em conclusão, 
as obras da quadra polies-
portiva da EM Sebastiana 
Luiza de Oliveira Prado, 
no Araribá

treinamento será ministra-
do pela consultora espe-
cialista nas áreas de ICMS 
(região Sul e Sudeste), IPI 
e ISS, Marla Murillo Pin-
to, e encerra no dia 24 de 
agosto. O curso tem como 
principal objetivo o ensino 
e aperfeiçoamento das di-
versas regras e exigências 
determinadas pela legis-
lação e será dividido em 
cinco módulos, sendo di-
recionado a profissionais 
da área contábil e demais 
envolvidos com os temas 
propostos. No conteúdo 

O serviço é informativo e 
não garante que o micro-
empreendedor vá ter aces-
so ao crédito, já que toda 
solicitação estará sujeita à 
análise pelas instituições 
responsáveis. Porém, aju-
da o empreendedor a co-
nhecer as possibilidades 
de crédito e auxilia nos 
procedimentos que devem 
ser feitos para esse acesso.
No formulário, serão soli-
citadas informações sobre 

Ainda sobre as quadras 
poliesportivas, duas unida-
des estão com suas cons-
truções em andamento: A 
EM Tancredo de Almeida 
Neves, no centro e a EM 
Governador Mário Covas, 
no Ipiranguinha.
Com as reformas das qua-
dras, mais de dois mil alu-
nos serão beneficiados. A 
previsão é que todas sejam 
concluídas e entregues no 
segundo semestre.
Histórico
As obras das quadras es-
tavam paralisadas desde a 
administração anterior e o 
governo atual buscou reto-
mar a ativação, pois quase 
houve perda das verbas do 

programático, princípios 
gerais do ICMS, diferen-
ças nos regimes de tribu-
tação, substituição tribu-
tária, documentos fiscais 
autorizados pela SEFAZ, 
e prazos e obrigações do 
SPED Fiscal e da Gia 
Mensal. As inscrições po-
dem ser efetuadas no site 
(clicando aqui) e o acesso 
à atividade ocorrerá atra-
vés do link enviado dire-
tamente ao participante. 
Associados do Sincovat 
ganham desconto no valor 
do investimento.

a empresa, e as dúvidas 
ou questionamentos que o 
empresário queira esclare-
cer sobre a linha de crédi-
to.
O serviço também pode 
ser complementado pelo 
telefone (12) 3224-3009 
ou pelo whatsapp (12) 
99686-3863, das 8h às 
12h. As solicitações serão 
atendidas por ordem de 
cadastro e de acordo com 
a demanda.

Governo Federal destina-
das para os serviços.
De acordo com a secretá-
ria de Educação, Pollya-
na Gama, houve registro 
de alguns problemas com 
a empresa que iniciou as 
obras de retomada, logo 
que ela assumiu a pasta. 
Desta maneira, ela enca-
minhou as observações 
referentes ao contrato para 
o Prefeito, apontando a ne-
cessidade de cancelamen-
to, uma vez que a entrega 
não estava sendo feita.
“Após dois processos li-
citatórios desertos, conta-
mos com um terceiro em 
que houve a manifestação 
de uma nova empresa, 
que assumiu a obra e está 
seguindo o cronograma 
corretamente”, explicou 
Pollyana.
A secretária ainda acres-

centou que esse repasse é 
um convênio com o Fun-
do Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE), autarquia federal 
vinculada ao Ministério da 
Educação, responsável por 
executar parte das ações 
do MEC relacionadas à 
Educação Básica.
“O FNDE exige uma me-
dição constante do anda-
mento do cronograma. 
Inclusive, na próxima 
quinta-feira, haverá a me-
dição e conferência do 
que foi realizado. Após a 
conferência feitas pelos 
engenheiros do órgão, é 
feito o repasse de recursos 
de acordo com execução 
, como uma espécie de 
garantia. Comemoramos, 
pois estamos conseguindo 
quitar as pendências que 
fazem parte do Plano de 

Ações Articuladas (PAR) 
-  uma das ações do FNDE 
ao qual esses projetos per-
tencem”, concluiu.
Parceria com a comunida-
de
Não é a primeira vez que 
a comunidade se mobi-
liza para colaborar com 
obras em unidades esco-
lares. Essa é uma parceria 
que vem dando certo: a 
Prefeitura fornece todo o 
material e a mão-de-obra 
acontece pelas mãos da 
comunidade local, que se 
organiza em mutirões para 
promover as melhorias.
Desta vez, o local contem-
plado foi a EM Maria do 
Carmo, com a construção 
de uma sala de aula e uma 
sala administrativa. A uni-
dade, localizada na comu-
nidade do Camburi, aten-
de 43 alunos.
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Miscelânea
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como 
em animais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Es-
tudos científicos recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao 
sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma 
do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumen-
tar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as 
informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos 
de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em 
geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas cren-
ças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando 
uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem 
nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade 
pode ser observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Não tenha medo, tenha fé.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
A noite todas as pardas são gatas.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar por quê? Ignorar vale mais a pena.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir com o dever.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
O tempo dura o bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.  
A felicidade nasce quando se dá felicidade.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar. 
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Fazenda e Planejamento intensifica ações de
combate à fraude e sonegação envolvendo

produtos para combate à pandemia da COVID-19
O setor de Monitoramento 
e Inteligência da Subcoor-
denadoria de Fiscalização 
da Secretaria da Fazenda 
e Planejamento intensifi-
cou nas últimas semanas 
as ações para combate a 
fraudes e irregularidades 
nos setores ligados a itens 
essenciais ao combate da 
pandemia da COVID-19. 
O objetivo é impedir a atu-
ação de empresas fraudu-
lentas, bem como regular 
o mercado e garantir con-
dições de competitividade 
aos bons contribuintes.
A atividade diária de mo-
nitoramento da Sefaz/SP 
já identificou e impediu 
o funcionamento de mais 
de 1.500 dessas empre-
sas em 2020. Apenas nos 
últimos 60 dias, foram 
identificadas e impedidas 
preventivamente de fun-
cionar mais de 200 empre-
sas que comercializaram 
irregularmente álcool em 
gel e máscaras de proteção 
facial, tendo 45 delas ini-
ciado suas atividades neste 
período.
Com o crescimento dos 
casos confirmados da do-
ença e a demanda por me-
dicamentos e equipamen-
tos, oportunistas criam 
empresas irregulares para 
práticas lesivas ao Erário e 
aos consumidores. Muitas 
empresas comercializam 
esses produtos sem ter ori-
gem ou por valores muito 
superiores aos de aquisi-
ção.
Na última semana, inves-
tigações do setor de Mo-
nitoramento e Inteligência 
também impediram que 
contratos suspeitos milio-
nários de fornecimento de 
respiradores fossem cele-
brados. 
Empresas com indícios 
de simulação de quadro 
societário ofereciam res-
piradores para outras Uni-
dades da Federação, sem 
o devido registro ou ca-
pacidade de aquisição dos 
equipamentos.
São Paulo é a porta de en-
trada para a importação de 
respiradores e concentra 

grande número de em-
presas oferecendo estes 
produtos em âmbito na-
cional. No entanto, muitas 
empresas não dispõem de 
fato dos equipamentos, e 
irregularmente os ofere-
cem ao mercado, impondo 
perdas a diversos compra-
dores.
Medidas de auxílio no 
combate à pandemia
Todas as medidas da Se-
cretaria da Fazenda e Pla-
nejamento têm sido adota-
das de forma a colaborar 
para o combate à pande-
mia, ao desenvolvimento 
econômico e à arrecada-
ção do Estado, garantindo 
recursos necessários à im-
plementação das políticas 
públicas do Governo Es-
tadual.
Por isso, de maneira com-
plementar ao combate à 
sonegação, a Sefaz/SP 
também adotou medidas 
para facilitar a importa-
ção de medicamentos. So-
licitações que envolvem 
liberação de remédios e 
produtos hospitalares são 
analisadas de maneira 
prioritária.
Desde 23 de março, em 
atendimento às diretrizes 
fixadas com o intuito de 
evitar a propagação da 
COVID-19, foi instituído 
o processo de atendimento 
eletrônico, a análise prio-
ritária das importações de 
medicamentos, produtos 
hospitalares e ligados à 
prevenção e combate do 
COVID-19, assim como 
a parametrização para au-
tomatização de algumas 
liberações de importações 
para hospitais e de doa-
ções a órgãos públicos.
Sessões virtuais de julga-
mento do Tribunal de Im-
postos e Taxas (TIT)
No âmbito da Subcoorde-
nadoria de Contencioso 
Administrativo Tributário 
da Secretaria da Fazenda 
e Planejamento, o Tribu-
nal de Impostos e Taxas 
(TIT), órgão responsá-
vel pelo julgamento de 
recursos administrativos 
em face de lançamentos 

tributários, dará início às 
sessões virtuais de julga-
mentos no dia 11/06/2020, 
conforme previsto no Ato 
TIT nº 7/2020, publicado 
na edição desta quarta-fei-
ra (3) do Diário Oficial do 
Estado.
A publicação da Resolu-
ção SFP nº 49/2020, na 
edição de terça-feira (2) 
do Diário Oficial do Es-
tado, autorizou a realiza-
ção das sessões do TIT de 
forma não presencial. Na 
mesma edição, foi publi-
cado o Ato TIT nº 6/2020, 
com previsão de que até 
o dia 15/06/2020 estarão 
suspensas as publicações 
no Diário Eletrônico (não 
obstante a retomada das 
sessões de julgamentos no 
dia 11/06/2020).
Serão analisados de forma 
não presencial os recursos 
dos contribuintes e da Fa-
zenda Pública em proces-
sos eletrônicos, por vide-
oconferência, garantida a 
participação das partes e 
de seus representantes le-
gais, inclusive com a pos-
sibilidade de realização de 
sustentação oral.
As sessões virtuais de 
julgamento serão implan-
tadas de forma gradual, 
para que todos possam se 
adaptar e serão disponibi-
lizadas ao público em mí-
dia social, garantindo-se 
a publicidade e a transpa-
rência.
Ação de verificação no se-
tor de medicamentos
A Secretaria da Fazenda 
e Planejamento também 
iniciou nesta semana uma 
verificação no setor de 
medicamentos. A ação en-
volverá 17 Delegacias Re-
gionais Tributárias e em 
36 municípios fiscalizará 
53 contribuintes que rece-
beram medicamentos de 
outros Estados, mas não 
efetuaram o recolhimento 
antecipado do ICMS de-
vido por substituição tri-
butária ao Estado de São 
Paulo, nos termos da le-
gislação em vigor.
Alvos da ação por Muni-
cípio:
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – 
Processo Administrativo Nº 210/2019 – Concorrência Nº 001/2019 – 
Concessão para Exploração dos Serviços de Abastecimento de Água 
e Esgotamento Sanitário e de Serviços Complementares no Municí-
pio de Potim/SP, conforme as Especificações constantes do Edital e 
seus Anexos - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, por meio da Co-
missão Especial de Licitações, designada pela Portaria Nº 211/2019, 
torna público aos interessados o resultado da Nota Comercial das 
Propostas Comerciais classificadas: PLANEX S/A CONS. DE PLAN. 
E EXECUÇÃO – NC 10,8400; CONSÓRCIO ÁGUAS CRISTALINAS 
DE POTIM – NC 5,0000; TERRACOM CONC. E PART. LTDA – NC 
5,0000; EPPO SAN. AMB. E OBRAS LTDA – NC 5,0000; CONSÓR-
CIO POTIM AMBIENTAL – NC 5,0000; CONSÓRCIO SANEAMENTO 
POTIM – NC 2,0000. Tendo em vista a classificação de todas as Pro-
postas das empresas credenciadas e determinação dos Notas Co-
merciais, a Comissão passou à elaboração da Nota Final, obtendo-se 
o seguinte resultado classificatório: 1º Colocado TERRACOM CONC. 
E PART. LTDA – NF 62,8200; 2º Colocado CONSÓRCIO ÁGUAS 
CRISTALINAS DE POTIM – NF 56,5200; 3º Colocado CONSÓRCIO 
SANEAMENTO POTIM – NF 41,6200; 4º Colocado CONSÓRCIO 
POTIM AMBIENTAL – NF 33,7000; 5º Colocado PLANEX S/A CONS. 
DE PLAN. E EXECUÇÃO – NF 32,2320; 6º Colocado EPPO SANE-
AMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA – NF 17,3200. Fica aberto 
o prazo recursal. Potim, 03 de junho de 2020. André L. S. Oliveira – 
Presidente da Comissão Especial de Licitações.


