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Prefeitura divulga a 
programação completa do 

Taubaté jazz & blues festival

Big Band. E pelas ruas do 
Centro da cidade e de Qui-
ririm percorrem a banda 
de rua No Stopping Jazz 
Band, durante os três dias 
de evento. Confira a pro-
gramação completa:
05/11 (6ª feira)
19h30: abertura oficial
20h: Banda Mantiqueira
06/11 (sábado)

16h: Rude Dog Ska Jazz 
Band
20h: Simoninha & Tauba-
té Big Band
07/11 (domingo)
11h: Vale Brass
15h: Almir Clemente 
Quarteto
17h: Blues Etílicos
20h: Speaking Jazz Big 
Band

A Prefeitura de Taubaté, 
através da secretaria de 
cultura, divulga a progra-
mação completa do Tauba-
té Jazz & Blues Festival, 
que vai acontecer de 5 a 7 
de novembro, na Praça de 
Eventos de Quiririm.
Dentre as atrações, es-
tão Simoninha & Taubaté 
Big Band e Speaking Jazz 

Prefeitura de Taubaté
 realiza campanha de 

combate a sífilis

bel, Novo Horizonte, San-
ta Tereza, Estoril, Marlene 
Miranda, Monjolinho eJa-
raguá.
A Sífilis é uma Infecção 
Sexualmente Transmis-
sível (IST) que tem trata-
mento e cura. 
É causada por bactéria e 
pode se manifestar em di-
ferentes estágios. A trans-
missão pode ocorrer por 
relação sexual, sem uso 
de preservativo, com uma 
pessoa infectada. A doen-
ça pode ser assintomática, 
porém, dependendo do es-
tágio podem aparecer feri-
das genitais, manchas no 
corpo, incluindo palmas 
das mãos e plantas dos pés, 
além de alterações ósseas, 
cardiovasculares e neuro-
lógicas. A Sífilis congênita 

ocorre quando a doença é 
transmitida da mãe não 
tratada ou tratada de forma 
não adequada para a crian-
ça durante a gestação. Por 
isso, a importância do tes-
te no pré-natal.
Em Taubaté, até outubro 
de 2021, foram 96 notifi-
cações de casos da doença, 
contra 142 em 2020.
Esses dados se referem à 
Sífilis adquirida que, teve 
maior prevalência na faixa 
etária de 20 a 29 anos, com 
40% de incidência, sendo 
52,07% no sexo feminino.
No caso de Sífilis em ges-
tantes, neste ano foram de-
tectados 15 casos e 78 no 
ano anterior. 
Crianças infectadas pelas 
mães em 2021 foram 40 
contra 60 no ano passado.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, realiza campanha 
de combate à Sífilis de 25 
a 28 de outubro.
O diagnóstico da Sífilis é 
identificado por meio de 
exames de testes rápidos e 
exames específicos de san-
gue. 
Durante todo o ano as uni-
dades básicas de saúde e 
o Ambulatório Municipal 
de Infectologia (AMI) ofe-
recem a testagem rápida 
para a doença.
A partir de segunda-feira, 
dia 25 de outubro, serão 
realizados testes rápidos 
de Sífilis nas seguintes 
unidades de saúde: AMI, 
ESFs Piratininga, Esplana-
da, São Gonçalo, Vila São 
José, Ana Rosa, Santa Isa-

Munícipe flagrado jogando 
entulho é autuado após 

denúncia pelo aplicativo da 
Ouvidoria da Prefeitura de 

Pinda

“Ficamos muito chateados 
e por nos sentirmos preju-
dicados, estamos denun-
ciando todos que agirem 
dessa forma. Faz tempo 
que esse lugar vem rece-
bendo entulho e lixo que 
muitas pessoas de lon-
ge vêm jogar aqui, sem 
pensar na natureza e nas 
pessoas que moram nas 
proximidades, deixando o 
local propício para foco de 
dengue e de queimadas.”, 
afirmou o morador através 
da denúncia.
Mediante a informação 
transmitida pela Ouvido-
ria, o Setor de Posturas da 
Prefeitura conseguiu iden-
tificar o proprietário do 
veículo e autuou o mesmo 
pelo descarte irregular.
O munícipe confirmou 
que esteve no local com 
sua esposa e filho, des-
culpou-se pelo ocorrido e 
retirou o material deposi-
tado irregularmente, e le-
vando até o PEV Crispim. 
“Verifiquei que toda a rua 
estava com entulho e por 

isso imaginei que poderia 
depositar neste local. Foi a 
primeira vez que fiz isso, 
mas após ser notificado 
retornei ao local e retirei 
todo o material. Agora 
estou ciente e passarei a 
jogar no lugar certo”, afir-
mou o denunciado.
Atualmente o município 
possui oito unidades de 
Posto de Entrega Volun-
tária que estão localizadas 
nos bairros Araretama, 
Bem Viver, Nova Espe-
rança, Mantiqueira, Triân-
gulo, Crispim, Liberdade 
e Feital. Denúncia - Qual-
quer munícipe pode baixar 
o aplicativo E Ouve em 
seu aparelho celular, regis-
trar as imagens e apresen-
tar a denúncia de descarte 
irregular de lixo e entulhos 
de forma anônima e sem a 
necessidade de ir presen-
cialmente à Prefeitura.
Para mais informações so-
bre a Ouvidoria da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
acesse o site: https://eou-
ve.com.br

Moradores da região do 
Bosque, nas proximidades 
do Campo do Estrela, can-
sados de presenciar cenas 
de descarte irregular de 
lixo e entulho nas proximi-
dades de seus imóveis, re-
solveram agir e denunciar 
os autores desta prática 
inadequada.
Mediante registro de ima-
gem, os moradores denun-
ciaram com fotografias da 
placa do veículo e da carre-
ta que transportou entulhos 
até o local e denunciaram 
a ação, de forma anônima, 
pelo aplicativo E Ouve da 
Ouvidoria da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
O fato inusitado da de-
núncia é que o local onde 
o munícipe descartou o 
material encontra-se a me-
nos de 300 metros de uma 
unidade do Posto de En-
trega Voluntária (PEV), no 
bairro do Crispim, onde a 
Prefeitura recebe gratuita-
mente, de segunda a sába-
do, todo tipo de material 
inservível.

Prefeitura de 
Ilhabela retoma 
ações de saúde 

voltadas aos jovens 
e adolescentes

laram sobre os serviços de 
saúde disponíveis no mu-
nicípio para o atendimento 
dos adolescentes.
Durante a conversa, foram 
abordados o conceito de 
Saúde, Saúde Mental, Im-
pactos da Pandemia e Re-
tomada das Aulas Presen-
ciais. As próximas ações 
acontecerão na Escola 
Água Branca e na Pro-
fessora Maria Gemma de 
Oliveira. Programa PSE 
e Linha de Cuidado para 

Saúde na Adolescência
Desenvolver ações de pro-
moção de saúde nas esco-
las, articulando a alimen-
tação saudável, a prática 
de atividades de lazer, de 
esportes e culturais favo-
recendo hábitos saudá-
veis, estão entre as ações 
que integram o Programa 
de Saúde na Escola (PSE) 
e na construção da Linha 
de Cuidado para a Saúde 
na Adolescência e Juven-
tude.

A Prefeitura de Ilhabela 
retomou esta semana as 
ações de saúde voltadas 
aos jovens e adolescentes 
das escolas estaduais.
As psicólogas Roberta 
Moraes e Daniela Vieira, 
acompanhadas da nutri-
cionista Thais Souza, do 
Núcleo Ampliado a Saúde 
da Família, realizaram na 
Escola Estadual Doutor 
Gabriel Ribeiro dos San-
tos uma roda de conversa 
sobre Saúde Mental e fa-
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EXPEDIENTE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
051/2021 – No dia 25 de outubro de 2021, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/
SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 051/2021, 
referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de Serviços na Área de Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho, Conforme Termo de Referência e 
demais Anexos do Edital, à empresa: MALDONADO & MALDONADO 
CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, com valor total de R$ 7.200,00. 
Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias 
úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
050/2021 – No dia 25 de outubro de 2021, depois de constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de 
Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 
050/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Pre-
ços para Aquisição Futura e Parcelada de Hipoclorito de Sódio para 
Tratamento da Água, às empresas: GR INDÚSTRIA COMÉRCIO E 
TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, com valor total 
de R$ 115.680,00; GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVA-
DOS EIRELI, com valor total de R$ 28.920,00. Ficam as empresas 
convocadas a assinarem as Atas de Registro de Preços no prazo de 
05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 052/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Materiais Elétricos II – A Prefeitura Municipal de Potim in-
forma a HABILITAÇÃO da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA 
DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. A empresa atendeu a 
diligência aberta em sessão, apresentando as notas fiscais referente 
aos atestados de capacidade técnica fornecidos junto à documenta-
ção de habilitação, comprovando assim o atendimento ao item 1.2.4 
do Anexo II do Edital. Convoca-se os licitantes para sessão de ma-
nifestação de interposição de recurso à realizar-se em 27/10/2021 
às 15h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br "acesso 
identificado no link - licitações". Potim, 25 de outubro de 2021. Evelin 
F. S. Santos – Pregoeira.

Defesa Civil de 
Caçapava realiza 

vistorias para 
atualização de dados 

sobre áreas de risco no 
município

pecializada em consultoria 
de meioambiente, com da-
dos para posterior análise 
técnica.Após essa análise, 
será inciado um plano de 
eliminação gradual destas 
áreas de risco num traba-
lho conjunto das secreta-
rias municipais de Obras; 
Planejamento e Meio 
Ambiente; e Cidadania e 
Assistência Social, sob a 
Coordenação da Defesa 
Civil, com base nos níveis 
de riscos das áreas. Plano 
Municipal de Redução de 
Riscos - No início deste 
mês, ocorreu uma reunião 
técnica entre a Defesa Ci-
vil e representantes da em-
presa para seleção de área 
com histórico de ocorrên-
cias que serão verificadas 

pelos técnicos. do Plano 
Municipal de Redução de 
Riscos (PMRR) e 
o Plano Integrado de Ges-
tão de Riscos de Desastres 
Naturais (PIGRDN) da 
Unidade de Gerenciamen-
to de Recursos Hídricos.
Segundo a coordenação da 
Defesa Civil de Caçapava, 
os recursos financeiros 
para elaboração deste pro-
jeto serão providos pelo 
Fundo Estadual de Recur-
sos Hídricos (FEHIDRO). 
Durante todo o processo, 
haverá outras visitas técni-
cas e será realizada uma 
audiência pública sobre 
o tema, com data ainda a 
confirmar, e a apresenta-
ção da conclusão do traba-
lho para população.

A Defesa Civil de Caça-
pava está realizando vis-
torias 
neste início do período de 
chuvas para atualização de 
dados referentes a áreas de 
risco de desastres no mu-
nicípio.
Atualmente, de acordo 
com a Defesa Civil, exis-
tem 14 áreas de risco em 
Caçapava, considerando 
todas as regiões do muni-
cípio. O estudo tem a fina-
lidade de atualizar esses 
dados.
Estão sendo coletadas in-
formações pluviométricas 
e realizados registros fo-
tográficos, a fim de abas-
tecer a empresa Regea 
Geologia, Engenharia e 
Estudos Ambientais, es-
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Prefeitura de Pinda  recebe projeto 
para lançamento do 

Residencial Evidências com 
expectativa de aquecer mercado da 

construção civil

vação final.
“Assim como os demais 
loteamentos, este será 
mais um importante em-
preendimento urbanístico 
de qualidade que Pinda-
monhangaba acolhe. Cer-
tamente, a tecnologia atre-
lada à análise técnica, será 
possível ter maior celeri-
dade nos trâmites, que são 
de responsabilidade do 
município, com a equipe 
multidisciplinar integrada 
em prol do crescimento da 
nossa cidade”, afirmou a 
secretária Marcela Franco.
Para o prefeito Dr. Isael 
Domingues, o investimen-
to confirma a expansão 
do mercado imobiliário. 
“Com certeza será mais 
um investimento impor-
tante que irá fomentar 
nossa economia e o mer-
cado da construção ci-
vil do município. Temos 
outros empreendimentos 
para receber, Pindamo-
nhangaba está de portas 
abertas para projetos que 
tragam qualidade urbana e 
que gerem emprego e ren-
da”, afirmou.
“Estávamos pensando em 
entrar no setor imobiliário 
e começamos a conversar 
com o Durval (da Exsa) 
que é um amigo com quem 
temos muito em comum. 
Nosso objetivo sempre foi 
o de entrar em um projeto 
com o qual concordásse-
mos, que tivesse a nossa 
cara e nos sentimos muito 
confortáveis com o Resi-
dencial Evidências”, conta 
Chitãozinho.
Além do lançamento, o 
cantor Chitãozinho virá 
para Pindamonhangaba 
com uma novidade para 
o Fundo Social de Solida-
riedade do município. Du-
rante o evento de apresen-
tação do empreendimento, 

o sertanejo irá presentear 
o Fundo Social com um 
violão autografado que 
poderá ser utilizado para 
uma ação entre amigos 
ou leilão visando reverter 
fundos para as ações do 
Fundo Social.
Crescimento e geração de 
empregos
Há quase duas décadas de 
experiência e qualidade 
em planejamento urbano, 
a Exsa Urbanismo, empre-
sa sediada em Indaiatuba, 
interior de São Paulo, tem 
como carro-chefe, empre-
endimentos horizontais, 
abertos e fechados, resi-
denciais e comerciais. São 
projetos compostos por in-
fraestrutura completa, que 
integram moradia, lazer e 
segurança.
Em Pindamonhangaba, a 
Exsa está presente desde 
meados de 2009 com os 
empreendimentos Resi-
dencial Village Splendo-
re, Portal dos Eucaliptos 
e lançará mais dois lotea-
mentos no próximo ano, o 
Jardim Paiol e o Residen-
cial Visconde da Palmeira. 
“Escolhemos Pindamo-
nhangaba para construir 
o próximo ‘Evidências’ 
por ser um município que 
sempre recebeu com bons 
olhos os empreendimen-
tos da ‘Exsa’, além de ser 
uma cidade organizada e 
em grande expansão”, en-
fatiza o presidente da Exsa 
Urbanismo, Durval Som-
bini.
Segundo Sombrini, com 
o novo projeto o empre-
endimento quer oferecer 
qualidade de vida, alinha-
do com segurança com 
expectativa de gerar apro-
ximadamente 4.500 em-
pregos diretos e indiretos 
durante a implantação dos 
residenciais.

O crescimento do mer-
cado imobiliário em Pin-
damonhangaba receberá 
novo investimento com 
o anúncio e apresentação 
do empreendimento Resi-
dencial Evidências. Nesta 
quinta-feira (21), o pre-
feito Dr. Isael Domingues 
receberá no município o 
cantor Chitãozinho e re-
presentantes da Exsa Ur-
banismo que oficializarão 
o protocolo para aprova-
ção do projeto.
O empreendimento, que 
recebe o nome de uma das 
músicas de sucesso da du-
pla sertaneja Chitãozinho 
e Xororó, contemplará a 
construção de dois lote-
amentos residenciais fe-
chados com aproximada-
mente 550 lotes cada, na 
região oeste da cidade, nas 
proximidades onde a Exsa 
Urbanismo já implantou o 
Loteamento Residencial 
Village Splendore.
Criado para integrar a ci-
dade e a natureza e pro-
porcionar aos moradores 
sofisticação, comodidade 
e segurança, a marca ‘Evi-
dências’ iniciou-se na ci-
dade de Indaiatuba (SP) e, 
atualmente, também está 
em Camaçari (BA), sendo 
um produto de sucesso. 
Em constante crescimen-
to, o ‘Residencial Evi-
dências’, em breve, estará 
expandindo sonhos por 
outros cantos do Brasil.
Segundo a Secretaria de 
Obras e Planejamento do 
município, o projeto do 
loteamento será analisado 
e após a pré-aprovação, de 
acordo com a legislação 
vigente, poderá ser enca-
minhado ao Graprohab 
para sua aprovação diante 
as normas estaduais, para 
que, ao seu retorno ao mu-
nicípio, possa ter sua apro-

tratamento, restauração, 
extração dentes, dentre 
outros procedimentos, os 
pacientes devem buscar 
as unidades de saúde nos 
bairros.
Além da análise por den-
tista, a inciativa contará 
com orientações e dis-
tribuição de escovas de 
dentes. Uma equipe da 
UniFunvic vai instruir as 
pessoas a realizarem a es-
covação de maneira corre-
ta.
A ação ainda conta com 
apoio da Sensodine, Ipro 
Radiologia, Alvo Segu-
rança, e Arte Design e Silk 
Screen.
Mais sobre o câncer de 
boca O câncer da boca 
(também conhecido como 
câncer de lábio e cavidade 
oral) é um tumor maligno 
que afeta lábios, estruturas 
da boca, como gengivas, 
bochechas, céu da boca, 
língua (principalmente as 
bordas) e a região embai-
xo da língua. A maioria 
dos casos é diagnosticada 
em estágios avançados.
De acordo com dados 
do Instituto Nacional do 
Câncer, anualmente são 
registrados mais de 15 
mil casos da doença e nú-
mero elevado de mortes, 
com mais de 6 mil por ano 
– principalmente em ho-
mens. Os principais sinais 
de câncer são: lesões (fe-
ridas) na cavidade oral ou 
nos lábios que não cicatri-
zam por mais de 15 dias; 
manchas/placas verme-
lhas ou esbranquiçadas na 
língua, gengivas, céu da 
boca ou bochechas; nódu-
los (caroços) no pescoço; 
rouquidão. Em casos mais 
avançados existe dificul-
dade de mastigar, de engo-
lir, de falar, de movimentar 
a língua, além de sensação 
de peso na garganta. Ta-
bagismo, consumo eleva-
do de álcool, exposição 
ao sol sem protetor solar, 
excesso de peso, além de 
infecção pelo vírus HPV e 
exposição a produtos quí-
micos aumentam conside-
ravelmente as chances de 

aparecimento da doença.
O câncer de boca pode ser 
detectado em fase inicial, 
o que permite tratamento 
mais efetivo e cura.
Quando uma lesão suspei-
ta é identificada, a biópsia 
(exame de um fragmento 
da lesão) deve ser realiza-
da. Se confirmado o cân-
cer, o paciente deve ser 
encaminhado para trata-
mento especializado.
O diagnóstico do câncer 
de cavidade oral normal-
mente pode ser feito com 
o exame clínico (visual), 
mas a confirmação de-
pende da biópsia. Alguns 
exames de imagem, como 
a tomografia computado-
rizada, também auxiliam 
no diagnóstico, e, princi-
palmente, ajudam a ava-
liar a extensão do tumor. 
O exame clínico associado 
à biópsia, com o estudo da 
lesão por tomografia (nos 
casos indicados) permitem 
definir o tratamento ade-
quado. As lesões iniciais 
podem ser avaliadas sem 
a necessidade de exame 
de imagem num primeiro 
momento. O diagnóstico 
inicial permite tratamen-
to com melhor resultado 
funcional, visto que tu-
mores diagnosticados em 
estágios mais avançados 
vão implicar em tratamen-
tos mais agressivos com 
maior chance de sequelas.
Na maioria das vezes o tra-
tamento é cirúrgico, tanto 
para lesões menores, com 
cirurgias mais simples, 
como para tumores maio-
res. A cirurgia normalmen-
te consiste na retirada da 
área afetada pelo tumor as-
sociada à remoção dos lin-
fonodos do pescoço e al-
gum tipo de reconstrução 
quando necessário. Nas le-
sões mais simples, muitas 
vezes é necessário apenas 
a retirada da lesão. Nos ca-
sos mais complexos, além 
do tratamento cirúrgico, é 
necessária realização de 
radioterapia para comple-
mentar o tratamento e ob-
ter melhor resultado cura-
tivo.

O Ônibus da Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba ficará na Praça 
Monsenhor Marcondes 
entre segunda-feira (25) e 
quarta-feira (27), das 8 às 
16h30, para atendimento 
de prevenção ao câncer 
bucal.
Haverá um dentista espe-
cializado em diagnóstico 
bucal atendendo pessoas 
para analisar possíveis 
casos de câncer bucal. Os 
pacientes que tiverem le-
sões suspeitas serão enca-
minhados para tratamento 
no CEO (Centro de Es-
pecialidades Odontológi-
cas).
De acordo com a assesso-
ra de saúde bucal de Pin-
damonhangaba, dentista 
Thaylla Lopes, a ação faz 
parte da campanha muni-
cipal de prevenção e trata-
mento ao câncer de boca 
e terá atendimentos de li-
vre demanda. “Todos que 
estiverem passando pela 
praça poderão receber 
orientações sobre o cân-
cer bucal, instruções so-
bre como escovar os den-
tes corretamente, além de 
atendimento com dentista 
especializado para análise 
bucal”, informou.
Ela ressaltou a importân-
cia do diagnóstico preco-
ce, pois assim “é possível 
um tratamento menos in-
vasivo e um prognóstico 
mais favorável. Por isso a 
campanha do câncer bucal 
é realizada todos os anos 
em Pindamonhangaba e a 
orientação da toda popula-
ção é fundamental. Pode-
mos salvar vidas diagnos-
ticando precocemente esse 
tipo de câncer”, afirmou.
Thaylla destacou que o 
objetivo é a análise de 
aspectos relacionados ao 
câncer bucal. “Serão aten-
dimento exclusivos com 
esse propósito, uma bus-
ca ativa para detecção de 
lesões precoces ou avan-
çadas que podem ser de 
câncer de boca, para ini-
ciarmos o imediato trata-
mento”. Para os serviços 
odontológicos de limpeza, 

Ônibus da Saúde de Pinda faz atendimento 
para prevenção do câncer bucal

Turismo de Pinda realiza City Tour com 
sorteados

pal, além da campanha de 
vacinação em diferentes 
faixas etárias. Segundo o 
prefeito de Ilhabela, Toni-
nho Colucci, as medidas 
adotadas no combate à 
Covid-19 foram importan-
tes para diminuir a taxa de 
internação e transmissão 
do vírus. “Modernizamos 
o Gripário Municipal, im-
plantamos mais uma Usina 
de Oxigênio, demos aten-
ção especial ao transporte 
coletivo para evitar aglo-
merações, promovemos o 
controle de acesso ao mu-

nicípio e realizamos esse 
importante acompanha-
mento diário de pacientes. 
Tudo isso nos colocou em 
patamares diferenciados 
e eficazes no controle da 
pandemia”, ressalta o Pre-
feito de Ilhabela, Toninho 
Colucci. Dos 8.010 casos 
confirmados da doença 
desde o início da pande-
mia em Ilhabela, 7.954 pa-
cientes já se recuperaram 
da doença, 13 estão em 
acompanhamento domi-
ciliar e um está internado 
fora do município.

Ilhabela completou nes-
ta quinta-feira (21/10) 23 
dias sem nenhum pacien-
te internado na UTI Co-
vid-19 instalada no Hos-
pital Mário Covas Junior. 
O último paciente que 
passou pela Unidade de 
Terapia Intensiva foi em 
28 de setembro. Ilhabela 
continua com as ações de 
combate à Covid-19, entre 
elas, o Programa de Moni-
toramento Domiciliar que 
realiza o acompanhamen-
to dos pacientes que pas-
sam pelo Gripário Munici-

Unidades Básicas de Saúde de Ilhabela 
abrem neste sábado (23/10) para vacinação 

contra Covid-19
direcionada aos pacientes 
que tomaram a 1ª há mais 
de 21 dias. 
Ainda no mesmo dia, será 
aplicada a 3ª dose ou re-
forço em idosos acima de 
60 anos, profissionais de 
saúde da rede pública ou 
privada (com intervalo 
de seis meses da 2ª dose) 

e pacientes imunossupri-
midos (após 28 dias da 2ª 
dose).
De acordo com o Sistema 
Vacivida do Governo do 
Estado, Ilhabela já apli-
cou 57.649 doses, sendo 
31.641 de 1ª dose, 23.659 
de 2ª dose, 1.488 de 3ª 
dose e 861 de dose única.

A Prefeitura de Ilhabela re-
aliza neste sábado (23/10) 
a vacinação contra Co-
vid-19, das 9h às 16h, em 
todas as Unidades Básicas 
de Saúde do município.
Pessoas acima de 12 anos 
poderão ser vacinados 
com a 1ª dose sem agen-
damento. Já a 2ª dose será 
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Ubatuba reforça volta às aulas 
com 100% da capacidade

cidade escolar, previsto 
para o dia 03 de novem-
bro. No dia 04 de outubro, 
a rede Municipal promo-
veu o retorno das aulas 
priorizando 100%, porém, 
respeitando o espaço de 
um metro quadrado entre 
as disposições das cartei-

ras. Agora, seguindo as 
recomendações do Gover-
no do Estado, o distancia-
mento de um metro entre 
os estudantes deixará de 
ser exigido no dia 03 de 
novembro. O uso de más-
caras e de álcool em gel 
continua obrigatório.

Durante o evento de capa-
citação dos gestores esco-
lares da Rede Municipal 
de Educação de Ubatuba, 
a secretária da pasta, Fati-
nha Barros, fez uma expla-
nação sobre as orientações 
referentes ao retorno das 
aulas com 100% da capa-

Triatleta de Ubatuba orienta 
estudantes sobre participação 

em passeio ciclístico

rativo aos 384 anos da ci-
dade. O Passeio Ciclístico 
do Projeto “Educação Vi-
ária é Vital” acontece em 
parceria com a Associação 
de Ciclistas de Ubatuba, 
com concentração e sa-
ída às 9 horas da escola 
com percurso pela região 

O triatleta de Ubatuba, 
Maicon Amaro, esteve na 
EM Maria Josefina Giglio 
Silva, no bairro Estufa II, 
nesta quinta-feira, 21, para 
orientar os alunos sobre 
segurança viária visando o 
passeio ciclístico do próxi-
mo sábado, 23, comemo-

central e encerramento 
na pista de skate da Praça 
Capricórnio. Na ocasião, a 
supervisora de Educação, 
Rosângela Fernandes, e a 
professora Telma Raizer 
representaram a secretária 
de Educação, Fatinha Bar-
ros.

Ubatuba realiza mutirão 
de rastreamento de

 câncer bucal

gião dentista. Atenção: o 
foco é na suspeita de cân-
cer; não será realizado tra-
tamento bucal de queixas 
comuns. Não é preciso en-
caminhamento da unida-
de básica de saúde; basta 
comparecer a partir das 8 
horas na av. Rio Grande 
do Sul, 710 – Centro, le-
vando documento de iden-
tidade com foto.
No mesmo dia e local, 
também acontecem ativi-

A prevenção ao câncer é o 
foco de uma série de ati-
vidades programadas pelo 
Centro de Especialidades 
Médicas no sábado, 23 de 
outubro, no horário das 8 
às 14 horas.
Pacientes que apresentem 
algum tipo de lesão na 
boca poderão comparecer 
ao Centro de Especialida-
des Odontológicas para 
exame e avaliação de risco 
de câncer bucal por cirur-

dades do Outubro Rosa, 
voltadas para a prevenção 
do câncer de mama e de 
colo do útero, com coleta 
de preventivo e exames 
da mama. Para ter acesso, 
é necessário apresentar o 
RG e Cartão SUS. A pro-
gramação inclui ainda pa-
lestra, sorteios de brindes, 
aula de zumba e dia de 
beleza com cabeleireiro e 
manicure. Divulgue e par-
ticipe!

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO 
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Resoft

SETOR CONTÁBIL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

/Página: 1 1

2021Exercício:

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Arrecadação até 
o Período

Previsão Atual. 
do Exercício

Previsão Inicial   
do ExercícioDiscriminação

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

PRÓPRIOS  2.332.000,00  2.332.000,00  2.307.671,77

IMPOSTOS  1.770.489,41 1.795.500,00 1.795.500,00

 279.702,41 370.000,00 370.000,001113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - 

 49.308,23 40.000,00 40.000,001113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS 

 835.036,50 860.500,00 860.500,001118.01.1.1.00.00 - IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU

 64.850,97 100.000,00 100.000,001118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS -ITBI

 491.233,34 350.000,00 350.000,001118.02.3.1.01.00 - ISSQN - DEMAIS

 50.357,96 75.000,00 75.000,001118.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL

DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS  456.754,50 427.000,00 427.000,00

 382.830,78 360.000,00 360.000,001118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA 

 68.651,67 60.000,00 60.000,001118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA 

 4.949,35 6.500,00 6.500,001118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SERVIÇOS QUALQUER NAT. - DÍVIDA ATIVA

 322,70 500,00 500,001118.02.3.9.00.00 - IMPOSTO SERVIÇOS QUALQUER NAT.  - DÍVIDA ATIVA - 

JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS  80.427,86 109.500,00 109.500,00

 2.668,18 6.000,00 6.000,001118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 

 70.001,55 100.000,00 100.000,001118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA 

 0,00 1.000,00 1.000,001118.01.1.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 

 6.905,41 1.000,00 1.000,001118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SERVIÇOS QUALQUER NAT. - MULTAS E JUROS

 852,72 1.000,00 1.000,001118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SERVIÇOS QUALQUER NAT. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 

 0,00 500,00 500,001118.02.3.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA 

TRANSFERÊNCIAS  28.923.000,00  28.923.000,00  25.569.616,01

FEDERAIS  19.070.613,47 21.768.000,00 21.768.000,00

 18.103.790,62 20.000.000,00 20.000.000,001718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 

 0,00 870.000,00 870.000,001718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% 

 964.248,40 870.000,00 870.000,001718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% 

 2.574,45 3.000,00 3.000,001718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 

 0,00 25.000,00 25.000,001718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 

ESTADUAIS  6.499.002,54 7.155.000,00 7.155.000,00

 5.242.976,41 5.700.000,00 5.700.000,001728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL

 1.215.660,65 1.400.000,00 1.400.000,001728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL

 40.365,48 55.000,00 55.000,001728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL

TOTAL DAS RECEITAS  31.255.000,00  31.255.000,00  27.877.287,78

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*

REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS  5.436.600,00  5.436.600,00  4.921.072,99

FEDERAIS  3.621.272,80 4.005.600,00 4.005.600,00

 3.620.757,96 4.000.000,00 4.000.000,009100.01.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB

 514,84 600,00 600,009100.01.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB

 0,00 5.000,00 5.000,009100.01.0.0.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB

ESTADUAIS  1.299.800,19 1.431.000,00 1.431.000,00

 1.048.595,09 1.140.000,00 1.140.000,009100.02.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB

 243.132,04 280.000,00 280.000,009100.02.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB

 8.073,06 11.000,00 11.000,009100.02.0.0.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB

TOTAL LÍQUIDO  25.818.400,00  25.818.400,00  22.956.214,79

POTIM, 25 de Outubro de 2021.
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RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada Arrecadação até o 
Período

Retido
Até o Período 

Prev. Atualizada
Para o Exercício 

 12.000.000,00  12.363.057,81Receitas de Transferências  4.921.072,99 5.436.600,00

 30.000,00  55.970,51Receitas de Aplic. Financeiras

 12.030.000,00  12.419.028,32Total da Receita APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS Transferências Recebidas Retenções

 12.363.057,81  4.921.072,99 12.419.028,32 12.030.000,00Total

Diferença (Recebido - Retido):      
(GANHO)

 7.441.984,82 8.693.319,82 8.421.000,00Profissionais da Educação (70%)

Despesa Paga
(até o Período)

Despesa Liquidada
(até o Período)

Despesa Empenhada
(até o Período)

Dotação Atualizada
(para o Exercício)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Valor % Valor % Valor % Valor %

DESPESAS TOTAIS

TOTAL  61,85 7.681.762,86 63,60 7.897.722,06 70,34 8.734.833,08 131,88 15.865.700,00

Profissionais da Educação  53,31 6.620.762,67 54,75 6.799.064,16 54,75 6.799.064,16 77,28 9.297.000,00

Outras  8,54 1.061.000,19 8,85 1.098.657,90 15,59 1.935.768,92 54,60 6.568.700,00

DEDUÇÕES

Profissionais da Educação  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Desp.c/Aposent.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Desp.c/Pensões  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Outras Despesas com Inativos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Desp.c/Aposent.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Desp.c/Pensões  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Outras Despesas com Inativos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL  61,85 7.681.762,86 63,60 7.897.722,06 70,34 8.734.833,08

Profissionais da Educação  53,31 6.620.762,67 54,75 6.799.064,16 54,75 6.799.064,16

Outras  8,54 1.061.000,19 8,85 1.098.657,90 15,59 1.935.768,92

POTIM, 25 de Outubro de 2021.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 266.064.008-48

WAGNER DA COSTA GODOI
CONTADOR

CRC 1SP-235380/O-0
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RECEITA DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Previsão Atualizada Arrecadação até o 
Período

Até o Período 
(Arrecadação)

Para o Exercício 
(Prev. Atualizada)

 2.332.000,00  2.307.671,77Próprios  7.813.750,00  6.969.321,95TOTAL (25%)

 21.768.000,00  19.070.613,47Transferências da União

 7.155.000,00  6.499.002,54Transferências do Estado

 31.255.000,00  27.877.287,78Total

 5.436.600,00  4.921.072,99Retenções ao FUNDEB

 25.818.400,00  22.956.214,79Receitas Líquidas

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

Despesa Paga
(até o Período)

Despesa Liquidada
(até o Período)

Despesa Empenhada
(até o Período)

Dotação Atualizada
(para o Exercício)

Valor % Valor % Valor % Valor %

DESPESAS TOTAIS

TOTAL  24,99 6.967.985,48 25,20 7.024.827,88 27,05 7.541.371,02 28,37 8.867.900,00

Ensino Fundamental  5,71 1.593.090,13 5,87 1.635.137,61 7,71 2.149.863,75 8,89 2.777.300,00

Educação Infantil  1,63 453.822,36 1,68 468.617,28 1,69 470.434,28 2,09 654.000,00

Educação Infantil - Creche  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Infantil - Pré-Escola  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenções ao FUNDEB  17,65 4.921.072,99 17,65 4.921.072,99 17,65 4.921.072,99 17,39 5.436.600,00

DEDUÇÕES

TOTAL  0,00 439,73 0,00 439,73 0,00 439,73

Ensino Fundamental  0,00 439,73 0,00 439,73 0,00 439,73

Educação Infantil  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Infantil - Creche  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Infantil - Pré-Escola  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL  24,99 6.967.545,75 25,20 7.024.388,15 27,05 7.540.931,29

Ensino Fundamental  5,71 1.592.650,40 5,87 1.634.697,88 7,71 2.149.424,02

Educação Infantil  1,63 453.822,36 1,68 468.617,28 1,69 470.434,28

Educação Infantil - Creche  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Infantil - Pré-Escola  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retenções ao FUNDEB  17,65 4.921.072,99 17,65 4.921.072,99 17,65 4.921.072,99

POTIM, 25 de Outubro de 2021.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 266.064.008-48

WAGNER DA COSTA GODOI
CONTADOR

CRC 1SP-235380/O-0


