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A Gazeta dos Municípios

Governo de São Paulo 
anuncia campeonato de 

jogos eletrônicos

Sabesp realiza reparo de adutora que 
abastece Caraguatatuba e São Sebastião

Ubatuba informa: IPTU 
2021 já está disponível 

para pagamento

A Secretaria de Esportes 
do Estado de São Paulo or-
ganiza, de 6 a 28/2, a pri-
meira edição do São Paulo 
Jogos de e-Sports, torneio 
inédito no âmbito do Go-
verno de São Paulo, volta-
do ao crescente setor dos 
jogos eletrônicos. A com-
petição contempla dois ga-
mes: Fifa e Free Fire, com 
inscrições abertas a partir 
do dia 10 até 29/1 pelo 
site, onde também estão 
disponíveis o regulamen-
to, programação e outros 
detalhes sobre a disputa.
O campeonato é totalmen-
te online e gratuito para 
todos os estudantes do es-

A Sabesp informa que 
está programado para esta 
terça-feira (5) o reparo 
da adutora de água bruta 
responsável pelo abasteci-
mento de Caraguatatuba, 
da divisa até a região cen-
tral, e da região norte até o 
bairro Topovaradouro, em 
São Sebastião.
Em razão das fortes e con-
tínuas chuvas dos últimos 
dias, houve um desliza-
mento de terra que provo-
cou a queda de uma árvo-

O Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU) 2021 
de Ubatuba já está dispo-
nível para pagamento. A 
cota única com direito a 
descontos que variam en-
tre 10% e 20% pode ser 
paga até o dia 10 de feve-
reiro de 2021.
O boleto deve ser impres-
so online pelo Portal de 
Serviços da Prefeitura de 
Ubatuba, no site ou, pre-
sencialmente, junto ao Fá-
cil, Setor de Atendimento 
ao Munícipe, ou no Espa-
ço Cidadão, na Marandu-
ba. Os lotes com as ver-
sões impressas dos carnês 
já começaram a ser enca-
minhados por correio tam-
bém. Já quem optar pelo 
pagamento parcelado, sem 
desconto, deverá quitar a 
primeira parcela de um to-
tal de onze até o dia 10 de 
fevereiro de 2021.
IPTU em atraso
No momento, as parce-
las em atraso do IPTU de 
2020 podem ser emitidas 
presencialmente junto ao 

tado de São Paulo acima 
de 14 anos. No Fifa 21, 
serão 128 jogadores di-
vididos em 32 grupos de 
quatro jogadores, enquan-
to no Free Fire serão 1296 
equipes (com quatro a                      
seis participantes) em 108 
grupos com grupos de 12 
equipes.
Durante esse período 
(10/1 a 29/1), o time faz 
a pré-inscrição, que passa 
por uma análise para veri-
ficar se todos estão dentro 
das regras do regulamen-
to, para somente então 
ser confirmada. Após este 
prazo, a equipe poderá 
verificar o status de sua 

re, danificando a adutora.
O serviço se faz neces-
sário para reparar a tubu-
lação, que é responsável 
pelo transporte da água 
da captação Rio Claro até 
a Estação de Tratamento 
de Água Porto Novo. Os 
trabalhos serão realizados 
entre 4h e 10h de terça-fei-
ra, buscando minimizar o 
impacto no abastecimento.
Conforme explica o su-
perintendente da Sabesp 
no Litoral Norte, Rui Cé-

Fácil ou no Espaço Cida-
dão. Também é possível 
fazer a solicitação pelo te-
lefone (12) 3834-1012.
A equipe da secretaria de 
Tecnologia e Informação 
(SMTI) trabalha para atu-
alizar o sistema de dívida 
ativa. Somente após essa 
atualização será possível 
emitir as parcelas de 2020 
em atraso pela página in-
ternet da Prefeitura de 
Ubatuba ou celebrar acor-
do de parcelamento em até 
60 vezes.
A secretaria informa ainda 
que as parcelas dos acor-
dos negociados em anos 
anteriores a 2020, com 
vencimento em 2021, se-
rão enviadas para o email 
informado no momento 
em que foi celebrado o 
parcelamento. Elas tam-
bém podem ser impressas 
pelo site da PMU. Mas 
atenção: a data de venci-
mento da parcela de ja-
neiro desses acordos foi 
alterada para o dia 29 de 
janeiro. As demais perma-

inscrição no site. A MVP 
Network é parceira do Go-
verno do Estado na reali-
zação dos São Paulo Jogos 
de e-Sports.
O Secretário de Esportes 
do Estado, Aildo Ferrei-
ra, comentou a realização 
inédita do torneio. “Como 
gestores públicos, temos 
de estar atentos à socieda-
de, a todo o mercado que 
envolve o esporte no Bra-
sil e em todo o mundo. Os 
esportes eletrônicos cres-
cem em níveis impressio-
nantes e o Governo de São 
Paulo não poderia se furtar 
a realizar um torneio neste 
segmento”, concluiu.

sar Rodrigues Bueno, “há 
muitos imóveis que não 
possuem caixa d’água e 
esses podem sofrer um 
impacto maior, porém, se-
rão disponibilizados cami-
nhões-tanque”, reforçou.
Casos de emergência de-
vem ser registrados na 
Central de Atendimento 
que funciona 24 horas pelo 
telefone 0800 055 0195 ou 
por meio do aplicativo Sa-
besp Mobile. A ligação é 
gratuita.

necem nas datas originais 
da negociação.
Pagamento no cartão
A cota única do IPTU pode 
ainda ser parcelada no car-
tão de crédito em até 12 
vezes. São aceitos cartões 
das bandeiras Mastercard, 
Visa, Elo, Hiper, Hiper-
card, JCB e American Ex-
press e o pagamento estará 
sujeito às taxas de juros 
das operadoras.
O pagamento no cartão 
está disponível presencial-
mente no Posto de Aten-
dimento ao Contribuinte 
ou no Espaço Cidadão, 
mediante apresentação 
do cartão e documento de 
identificação.
Serviço
O Fácil, Setor de Atendi-
mento ao Munícipe, fica 
na rua Dona Maria Alves, 
865, no Centro. Já o Espa-
ço Cidadão fica na Maran-
duba, na rua Oscar Rossin, 
10. 
O atendimento é feito das 
9 às 15 horas (senhas dis-
tribuídas até as 14h30).
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Pesquisas arqueológicas constataram que o alho era usado há mais de cin-
co mil anos, havendo inclusive uma lenda que o considerava o tempero 
mais antigo usado pelo homem. A crendice popular, desde a Idade Média, 
acredita ser ele bom para afastar o diabo, o lobisomem e o vampiro.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após o 
assalto ou estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer 
a tona tais pormenores, importantes para identificar e prender o criminoso. 
Até mesmo números de placas de automóveis têm sido assim identifica-
dos. O problema é que nem todas as pessoas se deixam hipnotizar, o que 
limita o valor prático da técnica.
***
Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações quí-
micas, forças nucleares, tudo isso representa formas diferentes da mesma 
coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir luz e um remo girando rapidamente na 
água pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em ele-
tricidade, as explosões químicas em movimento, as reações nucleares em 
sons e assim por diante.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Há momentos em que calar e mentir.
O sentir é indispensável para se chegar ao saber.
Aprenda com os surdos o segredo dos gestos expressivos.
O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo. 
Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A força da maternidade é mais que as leis da natureza.
Somos formados e talhados pelo que amamos.

Itamaraty confirma importação 
de doses da vacina de

Oxford produzidas na Índia

O Ministério das Relações 
Exteriores afirmou nesta 
terça-feira que está “con-
firmada” a importação 
de 2 milhões de doses da 
vacina produzida pela far-
macêutica britânica Astra-
Zeneca em parceria com a 
Universidade de Oxford, 
na Índia. Segundo a pasta, 
a entrega do imunizante 
deve ocorrer em meados 
de janeiro.
“Está confirmada a impor-
tação de 2 milhões de do-
ses da vacina da AstraZe-
neca/Oxford produzidas 
na Índia, com data prová-
vel de entrega a partir de 
meados do corrente mês 
de janeiro”, disse, em nota.
No domingo, horas após o 
Brasil anunciar um acor-

do com a instituição para 
a compra de 2 milhões de 
doses prontas do imuni-
zante, o CEO do Instituto 
Serum da Índia, Adar Poo-
nawalla disse à Associated 
Press que a exportação se-
ria vetada até que toda a 
população indiana vulne-
rável ao coronavírus fos-
se vacinada. Nesta terça, 
no entanto, ele negou que 
haja restrições à exporta-
ção do imunizante.
Na ocasião, o Itamara-
ty afirmou, em nota, que 
as autoridades sanitárias 
do Brasil e da Índia es-
tão em contato para via-
bilizar a importação da                                
vacina: 
“Como ocorreu em outras 
ocasiões, a Embaixada do 

Brasil em Nova Déli está 
facilitando o diálogo en-
tre as partes para a pronta 
conclusão das negocia-
ções”.
As doses não fazem parte 
do contrato assinado no 
ano passado entre a As-
traZeneca e o governo fe-
deral, que permanece sem 
alterações. O documento 
prevê a compra de 100,4 
milhões de doses de insu-
mo farmacêutico ativo da 
vacina, além de uma licen-
ça à Fiocruz para a produ-
ção, distribuição e comer-
cialização do imunizante. 
A expectativa é que sejam 
entregues 15 milhões de 
doses em janeiro, 15 mi-
lhões em fevereiro e o res-
tante até julho de 2021.
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ACIT divulga vencedores 
da promoção “Meu

Natal É Uma Viagem”

Caixa divulga calendário 
de pagamentos do Bolsa 

Família em 2021

Chuva cai forte em muitas 
áreas do Brasil hoje

A Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
(ACIT) realizou na última 
quarta-feira (30), o sorteio 
da promoção “Meu Natal 
É Uma Viagem”, o último 
da Campanha TaubateA-
MO 2020.
Atendendo as normas sa-
nitárias e de segurança que 
o momento exige, o sor-
teio foi realizado na sede 
da ACIT apenas com a 
presença dos colaborado-
res e de representantes da 
Diretoria e transmitido ao 
vivo pelas redes sociais da 
Associação para que todos 
pudessem acompanhar e 
torcer.
Pelo segundo ano, a pro-
moção realiza o sorteio 
de um vale viagem, além 
dos cartões presente. Os 
vendedores registrados 
nos cupons também foram 
premiados nas duas moda-
lidades. Todos os cupons 
distribuídos ao longo do 
ano participaram da pro-
moção de natal, que ofe-
receu uma segunda chance 
ao consumidor.
Confira os consumidores 
sorteados em cada catego-
ria:
- 08 Cartões Presente no 
valor de R$ 1.500 para 
cada consumidor e de R$ 
500 para cada vendedor
01- Hilda Gaspar - Empre-
sa em que comprou: Loja 
Japonesa - Vendedor (a): 
Cristina
02- Joseane de Aguien - 
Empresa em que comprou: 
Casa Corrente - Vendedor 
(a): Sheila

Responsável por operar 
o Bolsa Família, a Caixa 
Econômica Federal di-
vulgou ainda na segunda-
-feira (4) o calendário de 
pagamentos do benefício 
social para 2021. Em ja-
neiro, o pagamento será 
feito entre os dias 18 e 29.
Programa com 14 mi-
lhões de famílias inscritas, 
o Bolsa Família paga os 
beneficiários conforme o 
dígito final do Número de 
Identificação Social (NIS). 
Os depósitos ocorrem 
sempre nos dez últimos 
dias úteis de cada mês.
Confira o calendário de 
pagamento para todos os 
meses do ano na tabela 
abaixo:
Em dezembro, a Caixa 
começou a migração dos 
beneficiários que ainda 
sacam o Bolsa Família ex-

As áreas de instabilidade, 
com as nuvens carregadas 
de chuva, já haviam se 
formado sobre o Norte, o 
Sudeste e sobre o Centro-
-Oeste do país e agora se 
espalham também sobre a 
Região Sul.
Previsão do tempo para 
essa terça-feira
Nesta terça-feira, (5), o 
tempo fica instável com 
previsão de pancadas de 
chuva e raios em quase 
todo o país.
Não há previsão de chuva 
para o Litoral Sul de São 
Paulo e a região da Baixa-
da Santista.
Chove várias vezes ao lon-
go do dia no oeste dos es-
tados da Região Sul.
Alertas meteorológicos 
Alerta para temporais nes-
ta terça-feira no centro-sul 
de Mato Grosso, em Goiâ-

03- Isabelle Vidal Garg - 
Empresa em que comprou: 
Casa Corrente - Vendedor 
(a): Taís
04- Benedicta Giangola - 
Empresa em que comprou: 
Juca Pneus - Vendedor (a): 
Vilma
05- Luciana Siqueira Ma-
chado de Melo - Empresa 
em que comprou: Ótica 
Taubaté - Vendedor (a): 
Camila
06- Carlos Eduardo M 
Souza - Loja em que com-
prou: Feirão dos Móveis - 
Vendedor (a): Volúzia
07- Marilda Aparecida Al-
varenga Alves - Empresa 
Em Que Comprou: Su-
permercado Leal do Vale 
- Vendedor (a): CARLOS
08- Bruna Mariana Men-
donça - Empresa em que 
comprou: Ustop III - Ven-
dedor (a): Suelen
- 01 Cartão Presente no 
valor de R$ 5.000 para o 
consumidor e de R$ 1.000 
para o vendedor 
Shirley Marques De Ma-
cedo - Empresa em que 
comprou: Rebecca- Ven-
dedor (a): José
- 01 Vale Viagem no valor 
de R$ 6.500 para o consu-
midor e de R$ 3.500 para o 
vendedor
Selma Aparecida Claro 
Catelan - Empresa em que 
comprou: Ustop 1 - Ven-
dedor (a): Gleice
A campanha TaubateA-
mo aconteceu ao longo de 
2020 e, devido aos proto-
colos sanitários adotados 
pelo governo durante vá-
rios meses, algumas das 

clusivamente com o Car-
tão Cidadão para a conta 
poupança social digital. 
Usada no pagamento do 
auxílio emergencial, a 
conta poupança permite o 
pagamento de boletos e de 
contas domésticas (como 
água, luz e gás).
A conta poupança digital 
também permite a realiza-
ção de compras com car-
tão de débito virtual pela 
internet e com código QR 
(versão avançada do có-
digo de barras) em lojas 
físicas com maquininhas 
de estabelecimentos par-
ceiros. A poupança digital 
permite até três transferên-
cias gratuitas por mês para 
qualquer conta bancária.
Segundo o cronograma 
divulgado no fim do ano 
passado, os beneficiários 
com NIS de finais 9 e 0 

nia e centro-sul de Goiás, 
em todo o estado de Mato 
Grosso do Sul, no interior 
de São Paulo, na grande 
Belo Horizonte, no Triân-
gulo Mineiro e Alto Pa-
ranaíba, na Zona da Mata 
mineira e no Vale do Rio 
Doce. Também ficam em 
alerta para temporais a re-
gião Serrana do estado do 
Rio De Janeiro e o Noro-
este Fluminense.
O Serviço geológico do 
Brasil monitora a bacia do 
Rio Muriaé que está em 
alerta para inundações. 
Às 21 horas dessa segun-
da-feira (4), o rio Muriaé, 
em Patrocínio de Muriaé, 
e em Itaperuna, no Rio de 
Janeiro, estava transbor-
dado . Também ficam em 
alerta para temporais nesta 
terça-feira: Curitiba e todo 
o interior do Paraná, todo 

promoções passaram por 
ajustes e foram adaptadas.
O valor da premiação dis-
tribuída em 2020 foi de 
aproximadamente R$ 50 
mil. Há alguns anos, as 
campanhas da ACIT jun-
to ao comércio de Taubaté 
vêm distribuindo cartões 
presentes para troca em 
produtos, sempre com a 
ideia de trazer o consumi-
dor ao comércio de Tauba-
té em dois momentos, 
primeiro para realização 
de suas compras nas datas 
mais fortes em questão de 
vendas, que são considera-
das comemorativas, como 
o natal por exemplo. O 
segundo momento é com 
a premiação das promo-
ções, em que o valor dos 
cartões pode ser trocado, 
exclusivamente, nas lo-
jas participantes do fundo 
promocional.
Campanhas 2021
Para esse ano que se ini-
cia, uma nova campanha 
já está sendo elaborada e, 
em breve, será divulgada 
aos associados e consumi-
dores.
A ACIT trabalha sem-
pre com foco na valo-
rização do comércio de               
Taubaté. As campanhas 
elaboradas em parceria 
com as empresas partici-
pantes trazem no slogan 
a ideia de que as pessoas 
consumam na cidade e, 
com isso, colaborem com 
a economia local para que 
isso seja revertido em be-
nefícios ao próprio muni-
cípio.

começaram a receber o 
Bolsa Família pela conta 
poupança social digital em 
dezembro. Em janeiro, o 
pagamento pela platafor-
ma passará a ser feito para 
os inscritos com NIS de fi-
nais 6, 7 e 8. 
Em fevereiro, a Caixa 
abrirá contas poupança di-
gitais para os beneficiários 
de NIS com finais 3, 4 e 5. 
Em março, será a vez dos 
inscritos com NIS de fi-
nais 1 e 2 e os Grupos Po-
pulacionais Tradicionais 
Específicos (GPTE), cate-
goria que inclui indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, 
extrativistas, pescadores 
artesanais, comunidades 
tradicionais, agricultores 
familiares, assentados, 
acampados e pessoas em 
situação de rua.
Fonte: Agencia Brasil

o interior de Santa Catari-
na e também o norte, sul e 
centro-oeste do Rio Gran-
de do Sul, incluindo Porto 
Alegre.
A situação é de atenção 
para chuva moderada a 
forte, raios e possíveis ra-
jadas de vento de forte in-
tensidade nos demais áreas 
da Região Norte, no cen-
tro-norte do Maranhão, no 
Distrito Federal e centro-
-norte de Goiás, no Espí-
rito Santo, no Grande Rio, 
no centro-sul Fluminense, 
no Sul de Minas, na região 
entre a Grande São Paulo, 
Campinas e o Vale do Pa-
raíba e litoral norte paulis-
ta, no litoral do Paraná, no 
litoral de Santa Catarina, 
incluindo Florianópolis, e 
também no centro-oeste e 
sul do Rio Grande do Sul.
Fonte: ClimaTempo 
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RMVale tem 1.038 casos 
e 22 mortes por Covid-19 

nesta segunda

No penúltimo dia, Ortiz enviou à Câmara projeto para
parcelar dívida com o IPMT

Projeto que perdoa multas 
aplicadas durante

pandemia já está na Câmara

Nesta segunda-feira (4), o 
Vale do Paraíba registrou 
1.038 novos casos confir-
mados de Covid-19 e 22 
mortes. O número de óbi-
tos é o maior desde 31 de 
agosto, quando a região 
acumulou 27 mortes em 
apenas um dia.
Os números apontam a 
tendência de crescimento 
da doença em 2021, de-
pois de dezembro bater o 
recorde de toda a pande-
mia de casos confirmados, 
com 15.886 diagnósticos 
positivos e 196 mortes.
Janeiro mantém a média 

No dia 30 de dezem-
bro, penúltimo dia de seu 
governo, Ortiz Junior 
(PSDB), agora ex-prefeito 
de Taubaté, enviou à Câ-
mara um segundo projeto 
de parcelamento da dívida 
com o IPMT (Instituto de 
Previdência do Município 
de Taubaté).
Esse projeto contempla 
o período entre junho de 

Foi protocolado no início 
da noite dessa segunda-
-feira (4) na Câmara de 
São José dos Campos o 
projeto do governo Felicio 
Ramuth (PSDB) que visa 
perdoar as multas relativas 
aos decretos da pandemia 
aplicadas aos comercian-
tes em 2020.
O texto foi protocolado 
em regime de urgência, o 
que obriga que seja votado 
em até 45 dias – o prazo 
só começa a contar após o 
fim do recesso, dia 20 de 
janeiro. A gestão tucana 
espera que o projeto seja 

diária de seis mortes re-
gistrada em dezembro e já 
alcançou a média de 385 
contaminados por dia.
Com isso, a região chegou 
a 77.688 infectados por 
Covid-19 desde o início 
da pandemia, em março 
do ano passado. O total 
de mortes é de 1.702, com 
quase 100 óbitos nas duas 
últimas semanas.
A média móvel dos últi-
mos 14 dias subiu 0,08% 
no número de casos 
--7.612 para 7.618-- e o de 
mortes cresceu 3,3% --89 
para 92.

2019 (quando começou o 
calote aplicado pela ges-
tão tucana) e fevereiro de 
2020.
Segundo o texto, o mon-
tante relacionado a esse 
período poderá ser pago 
em até 60 parcelas, corri-
gidas pela inflação, com 
juros de 0,5% ao mês. 
Em caso de atraso, haverá 
multa de 2%. Os repasses 

votado na primeira sessão 
de 2021, dia 21 desse mês. 
Para isso, no entanto, será 
preciso um acordo com a 
oposição.
Para que o projeto seja vo-
tado ainda no dia 21, os 
vereadores terão que abrir 
mão dos prazos de emenda 
e de emissão de pareceres 
nas comissões permanen-
tes.
ANISTIA.
A anistia será válida ape-
nas para multas aplicadas 
no ano passado. Os co-
merciantes que tiveram 
mais de uma multa terão 

Janeiro ainda acumula 397 
internações por Covid-19, 
com média de 99 interna-
dos por dia, a maior entre 
todos os meses da pande-
mia desde abril.
A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) para 
Covid-19 passou de 60% 
nesta segunda, índice que 
aponta uma tendência de 
crescimento da doença em 
janeiro.
O indicador também au-
menta o risco de novas 
mortes pela doença nos 
próximos dias.

do FPM (Fundo de Parti-
cipação dos Municípios) 
poderão ser usados como 
garantia para o pagamen-
to.
No projeto, Ortiz diz que a 
aprovação do parcelamen-
to é necessária para que o 
município possa obter o 
CRP (Certificado de Regu-
laridade Previdenciária). 
O certificado, que tem va-

somente a primeira autua-
ção perdoada.
No ano passado, segundo 
a Prefeitura, foram apli-
cadas 583 multas em es-
tabelecimentos que des-
cumpriram o decreto da 
pandemia, sendo 93% de-
las sem reincidência pelo 
estabelecimento. Cada 
multa tem o valor de R$ 5 
mil.
A anistia representará um 
montante de até R$ 2,71 
milhões. O comerciante 
que já pagou a autuação 
não poderá pedir a resti-
tuição.

lidade de 180 dias, é exi-
gido para transferências 
voluntárias, celebração 
de acordos e convênios e 
também liberação de re-
cursos de financiamentos 
por instituições financei-
ras federais.
O tucano também argu-
mentou, no projeto, que 
“o descumprimento dos 
repasses ocorreu em razão 
da grave crise econômica 
financeira que vem afetan-
do praticamente todos os 
municípios da federação, 
desde 2018”. O governo 
Ortiz alegou que em 2019 
teria arrecadado R$ 76 mi-
lhões a menos do que es-
perava. De janeiro a outu-
bro de 2020, o déficit teria 
sido ainda maior, de R$ 
218 milhões.
O novo prefeito, José Saud 
(MDB), que foi empossa-
do na última sexta-feira 
(1º), terá que decidir se 
mantém os projetos de Or-
tiz na Câmara ou se solici-
ta a retirada das propostas.
PRIMEIRO PROJETO.

Enviado à Câmara em ou-
tubro do ano passado, o 
primeiro projeto do gover-
no Ortiz sobre o tema visa 
suspender a obrigação de 
o município efetuar repas-
ses ao IPMT entre março e 
dezembro de 2020.
Nesse primeiro projeto, 
que não foi votado em 
2020, Ortiz afirmou que a 
quantia referente ao perí-
odo de março a dezembro 
do ano passado seria qui-
tada em janeiro de 2021 
– quando o tucano já não 
seria o prefeito; no texto, 
Ortiz chegou a revelar a 
intenção de propor o par-
celamento também em 
60 vezes, mas isso não se 
concretizou.
Esse primeiro projeto re-
cebeu parecer contrário da 
Procuradoria Jurídica da 
Câmara, que apontou que 
o texto seria inconstitucio-
nal e que existiria desvio 
de finalidade na proposta.
CALOTE.
O calote do governo Ortiz 
no IPMT começou em ju-

nho de 2019, nove meses 
antes do início da pande-
mia.
Por mês, a Prefeitura de-
veria repassar ao instituto 
cerca de R$ 8,4 milhões, 
sendo R$ 2,6 milhões re-
ferentes à contribuição 
descontada dos servidores, 
referente a 11% do salário; 
R$ 4,7 milhões referentes 
à contribuição patronal de 
22% sobre a folha de pa-
gamento; e R$ 1,1 milhão 
de aporte extra. Desde ju-
nho de 2019, os repasses 
têm ficado em aproxima-
damente R$ 5 milhões – a 
Prefeitura estaria repas-
sando integralmente o va-
lor referente à contribui-
ção dos servidores, 50% 
da contribuição patronal e 
nada do aporte extra.
Entre junho de 2019 e 
o início de setembro de 
2020, esse calote já repre-
sentava uma dívida de R$ 
59 milhões. Agora, a esti-
mativa é de que já tenha 
ultrapassado a marca de 
R$ 70 milhões.


