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A GAzetA dos Municípios

Com depósito realizado ontem, valor destinado às
prefeituras sobe para R$ 798 milhões neste mês

Projeto da Fundação VW
ganha prêmio e será
apresentado na ONU

Pinda promove Festival de
Verão com shows musicais

e opções gastronômicas

O governo do Esta-
do de São Paulo 
transferiu dia 14, 

R$ 664,43 milhões em 
repasses de ICMS para 
os 645 municípios paulis-
tas. O depósito feito pela 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento é referente 
ao montante arrecadado 
no período de 6 a 10 de 
janeiro. Os valores corres-
pondem a 25% da arreca-
dação do imposto, que são 
distribuídos às administra-
ções municipais com base 
na aplicação do Índice de 
Participação dos Municí-
pios (IPM) definido para 
cada cidade. Os municí-
pios já haviam recebido 
R$ 134,12 milhões no re-

O projeto Brincar, 
iniciativa da Fun-
dação Volkswa-

gen em parceria com a 
ONG Mais Diferenças e 
a Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo, 
foi um dos vencedores do 
prêmio internacional Zero 
Project 2020, na categoria 
de práticas inovadoras. O 
reconhecimento global é 
oferecido pela instituição 
austríaca Essl Foundation 
e está voltado aos direitos 
das pessoas com deficiên-
cia. Os projetos premia-
dos serão apresentados na 
Zero Project Conference, 
que ocorrerá em fevereiro 
no escritório da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) em Viena, Áustria. 
Foram 86 vencedores de 
56 países, entre 469 inscri-
tos. “Esse reconhecimento 
vem coroar os esforços da 
Fundação Volkswagen em 
prol da inclusão de pessoas 
com deficiência, sobretu-
do por meio de iniciativas 
que garantam uma escola 
de qualidade para todos. 
Com o Zero Project será 
possível multiplicarmos 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba e 
o Fundo Social de 

Solidariedade vão realizar 
a primeira edição do Festi-
val de Verão entre os dias 
30 de janeiro a 2 de feve-
reiro.
O evento será realizado na 
Praça do Quartel e contará 
com música ao vivo, food 
truck, barracas com venda 
e exposição de artesanato, 
dentre outras atrações.
No dia 30 terá banda 
Bellator às 18 horas e 
Elecctrical às 20 horas, 
com clássicos do rock na-
cional e internacional; dia 
31 às 18 horas terá Radiola 
e às 20 horas Banda Nina, 
com sucessos do pop rock 
nacional e internacional, 
MPB e estilos musicais.
No dia 1 de fevereiro a 
atração começa com Thais 
Monal e Rafael Cavalhei-
ro às 16 horas com can-
ções pop e MPB; Sam-
batuque às 18 horas com 
samba, pagode e pop; e 

os aprendizados e experi-
ências do projeto Brincar, 
inspirando ações ao re-
dor do mundo que valori-
zem práticas pedagógicas 
inclusivas na Educação 
Infantil”, comemorou Vi-
tor Hugo Néia, diretor de 
Administração e Relações 
Institucionais da FVW.
As iniciativas também 
serão disponibilizadas 
gratuitamente em plata-
formas e publicações man-
tidas pela Essl Foundation. 
Além do Brincar, outros 
quatro projetos brasilei-
ros foram contemplados, 

às 21 horas Bateria Show 
Sambatuque.
No dia 2 de fevereiro às 16 
horas tem Ron Coni com 
pop rock e MPB, banda 
Análise fazendo tributo a 
Legião Urbana às 18 ho-
ras, e O Cerco, às 20 ho-
ras, tocando sucessos da 
banda Charlie Brown jr.
De acordo com o assessor 
de eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores, a intenção 
unir atividades de lazer e 
diversão à população com 
ações sociais, por meio de 
exposição e promoção de 
trabalhos do Fundo Social 
voltado aos artesãos da ci-
dade. “O Festival Verão é 
mais uma iniciativa inédi-
ta da Prefeitura e que vai 
beneficiar vários públicos. 
Teremos food trucks com 
muitas opções, música ao 
vivo com vários artistas 
com estilos musicais di-
versificados, exposição e 
venda de artesanatos. É 
uma festa para a família e 
amigos”, explicou.

passe anterior, realizado 
em 7/1, relativo à arreca-
dação do período de 30/12 
e 31/12 e 2/1 e 3/1. Com 
os depósitos efetuados 

hoje, o valor acumulado 
distribuído às prefeitu-
ras em janeiro sobe para 
R$ 798,55 milhões. Os 
depósitos semanais são 

realizados por meio da 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento sempre até 
o segundo dia útil de cada 
semana, conforme prevê a 
Lei Complementar nº 63, 
de 11/01/1990. As consul-
tas dos valores podem ser 
feitas no site da Fazenda, 
no link Acesso à Informa-
ção > Transferências de 
Recursos > Transferências 
Constitucionais a Municí-
pios. Agenda Tributária
Os valores semanais trans-
feridos aos municípios 
paulistas variam em fun-
ção dos prazos de paga-
mento do imposto fixados 
no regulamento do ICMS. 
Dependendo do mês, pode 
haver até cinco datas de 

repasses. As variações 
destes depósitos oscilam 
conforme o calendário 
mensal, os prazos de re-
colhimento e o volume 
dos recursos arrecadados. 
A agenda de pagamentos 
está concentrada em até 
cinco períodos diferentes 
no mês, além de outros re-
colhimentos diários, como 
por exemplo, os relativos 
à liberação das operações 
com importações.
Índice de Participação dos 
Municípios
Os repasses aos municí-
pios são liberados de acor-
do com os respectivos Ín-
dices de Participação dos 
Municípios, conforme de-
termina a Constituição Fe-

deral, de 5 de outubro de 
1988. Em seu artigo 158, 
inciso IV está estabeleci-
do que 25% do produto 
da arrecadação de ICMS 
pertencem aos municí-
pios, e 25% do montante 
transferido pela União ao 
Estado, referente ao Fun-
do de Exportação (artigo 
159, inciso II e § 3º). Os 
índices de participação 
dos municípios são apu-
rados anualmente (artigo 
3°, da LC 63/1990), para 
aplicação no exercício se-
guinte, observando os cri-
térios estabelecidos pela 
Lei Estadual nº 3.201, de 
23/12/81, com alterações 
introduzidas pela Lei Esta-
dual nº 8.510, de 29/12/93.

entre eles o Diversa, ini-
ciativa do Instituto Rodri-
go Mendes que conta, em 
seu formato presencial, 
com apoio da Fundação 
Volkswagen. Sobre o Brin-
car O Brincar é um projeto 
de educação realizado pela 
Fundação Volkswagen em 
parceria com a ONG Mais 
Diferenças e a Secretaria 
Municipal de Educação de 
São Paulo. Seu objetivo é 
contribuir para o fortale-
cimento da qualidade da 
educação, em uma pers-
pectiva acessível e inclu-
siva, que envolve a todos: 

alunos, comunidade esco-
lar e familiares.
Ao brincar, a criança for-
talece vínculos e desen-
volve competências essen-
ciais. O projeto contribui 
para que o brincar cumpra, 
também, outro papel fun-
damental: o da inclusão. 
Isso acontece indepen-
dentemente das condições 
físicas, intelectuais ou so-
ciais das crianças, espe-
cialmente no início da tra-
jetória escolar. A inclusão 
de pessoas com deficiência 
é uma das causas apoiadas 
pela Fundação VW.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 137, Termo nº 7143
Faço saber que pretendem se casar RENATO HOFFMANN GIANNICO e TÁBATA ALVES TEIXEIRA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 25 de dezembro de 1987, de profissão eletricista industrial, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Costa Cabral, nº 671, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ERNANI COUTO GIANNICO, de 52 anos, natural de 
Canoas/RS, nascido na data de 28 de junho de 1967 e de SAMARIS HOFFMANN DE ALMEIDA GIANNICO, de 50 anos, 
natural de Curitiba/PR, nascida na data de 10 de janeiro de 1970, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de 
Pindamonhangaba-SP, nascida em 12 de agosto de 1996, de profissão professora, de estado civil solteira, residente e domici-
liada no mesmo endereço do contraente, filha de ALDO ROBERO TEIXEIRA, de 47 anos, natural de São Paulo/SP, nascido 
na data de 19 de novembro de 1972, residente e domiciliado em São Paulo/SP e de SILVIA HELENA ALVES, de 43 anos, 
natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 15 de janeiro de 1976, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade. 
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Prefeitura de Pinda entrega uniforme 
para funcionários da oficina

A Prefeitura de Pin-
d a m o n h a n g a b a 
realizou no últi-

mo dia 9 de janeiro no 
gabinete do prefeito Isael 
Domingues a entrega de 
novos uniformes para os 
funcionários que atuam na 
Oficina Mecânica do mu-

nicípio. 
Participaram do ato, a Di-
retora de Trânsito Luciana 
Viana, o responsável pela 
oficina, José Carlos Alves 
Batista entre outros cola-
boradores do setor. 
Na ocasião, o prefeito con-
versou com os servidores 

públicos sobre sua inten-
ção em                                     pro-
porcionar qualidade para a 
execução de suas ativida-
des e teve a oportunidade 
de falar sobre as ações do 
governo e também ouvir 
sugestões dos funcioná-
rios.
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Mais de 5,1 mil procedimentos dentários 
gratuitos foram realizados na via Dutra 

no posto odontológico, em 2019

Policiais Civis de São Paulo terão 
identidade digital com certificado 

de atributo ICP-Brasil

O motorista profis-
sional que passa 
pela rodovia Pre-

sidente Dutra conta com 
um serviço gratuito muito 
importante para a sua qua-
lidade de vida e saúde: o 
posto odontológico, dis-
ponibilizado pelo Instituto 
CCR, por meio da CCR 
NovaDutra. No ano passa-
do, de janeiro a dezembro, 
foram realizados 5.124 
procedimentos preventi-

Os Policiais Civis 
do estado de São 
Paulo serão iden-

tificados a partir do RG 
Digital. Gratuito e dis-
ponível em dispositivo 
móvel, o documento será 
confeccionado de acordo 
com as exigências técni-
cas definidas pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP-Brasil. As 
normas de emissão foram 
publicadas na Portaria nº 
1 do Instituto de Identifi-
cação Ricardo Gumbleton 
Daunt do Departamento 
de Inteligência da Polícia 
Civil – IIRGD, de 8 de ja-
neiro de 2020.
No modelo digital, a se-
gurança do documento é 
atestada por um certifica-
do de atributo no padrão 
da ICP-Brasil. O certifica-
do de atributo é um docu-
mento eletrônico assinado 
por um certificado digital 
de uma entidade emissora 
cujo objetivo é atestar a 
qualificação de uma pes-
soa, neste caso, se ela é 
Policial Civil.
O RG Digital do policial 

vos. Neste caso, um único 
atendimento pode gerar 
mais de um procedimen-
to. Ao todo, o posto odon-
tológico realizou 1.574 
atendimentos gratuitos aos 
profissionais do volante. 
No local, o motorista pode 
realizar, por exemplo, 
aplicação de flúor, restau-
ração, raspagem de tártaro 
e extração simples. Os ser-
viços disponibilizados aos 
profissionais são ofereci-

possui as mesmas informa-
ções expressas na Carteira 
de Identidade em papel, 
com exceção do número 
do posto, assinatura física 
da autoridade do IIRGD, 
código “hash” e número 
do espelho do documento 
impresso no verso. O RG 
Digital será disponibiliza-
do gratuitamente, a princí-
pio para os Policiais Civis 
que já possuem carteiras 
de identidade expedidas a 
partir de fevereiro de 2014 
e que estejam cadastrados 
na Base de Dados AFIS 
do IIRGD. Desde 2014, já 
são expedidas carteiras de 
identidade com o uso das 
ferramentas AFIS e QR 
Code, constituindo base de 

dos desde 2008.
Em mais de dez anos 
de serviços prestados, 
a              unidade conta-
bilizou  mais de 21,5 mil 
atendimentos. 
Desde julho de 2018, o 
atendimento é feito em 
uma nova estrutura no es-
tacionamento do Posto de 
Serviço Arco Íris, que fica 
no km 81,9 da pista senti-
do Rio de Janeiro, em Ro-
seira.

dados com cerca de 31 mi-
lhões de registros biomé-
tricos (fotos, assinaturas e 
impressões digitais).
O documento digital para 
policiais é fornecido ex-
clusivamente pelo IIRGD 
em um de seus postos de 
identificação instalados 
nas Unidades da Polícia 
Civil e Postos do Pou-
patempo. O documento 
requer uso de aplicativo 
específico, que deve ser 
baixado diretamente das 
lojas Android e IOS. 
O IIRGD explica que a 
versão para dispositivo 
móvel não substitui a obri-
gatoriedade da expedição 
da carteira de identidade 
em meio físico.


