
peças em 2003, R$ 33,30 ti nham como 
ori gem os sete muni cípios. Contudo, 14 
anos de pois, a con tri  bui ção caiu para 
R$ 22,90. O estudo re vela que São Ber
nardo mante ve a hegemonia no se tor 
automotivo paulista, mas viu sua par
ticipação cair de 25,9% para 17,1% en
tre 2003 e 2017. No mesmo intervalo, 
São Cae tano teve sua fa tia reduzida de 
5,8% para 4,5%. No sentido contrário, 
o gru po de cidades formado por Pi
racicaba (sede da Hyundai des de 2012), 
Sumaré (Honda, des de 1997) e Indaia
tuba (Toyota, des de 1998) ampliou sua 
partici pa ção de 5,5% para 21,1% na 
mesma comparação.
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Consórcio e UFABC pedem apoio para 
liberação de verbas de universidades

Prefeitura pretende desburocratizar 
processo de abertura de novas empresas

aos deputados federais diadema

Divulgação/VW 

Governo do Estado de SP

estudo revela que interiorização das montadoras diminuiu relevância do parque automotivo da região

Butantan entregou nesta sexta ao Ministério da Saúde 1,1 milhão de doses da Coronavac, finalizando o 1º contrato

O Butantan informou que vai para
lisar a produção da vacina contra a covid 
até a chegada de novo lote de insumo 
farmacêutico ativo (IFA). Segundo o 
ins tituto, o carregamento ainda não foi 
liberado pela China. O Butantan fina
lizou nesta sextafeira (14) as entregas 
do primeiro contrato para fornecimento 
de vacinas contra o novo coronavírus 
ao Programa Nacional de Imunizções 
(PNI). Foi disponibilizado o total de 1,1 
milhão de doses, somando 47,2 milhões 
de doses da vacina Coronavac, elaborada 
em parceria com o laboratório chinês 
Sinovac. O contrato previa o forneci
mento de 46 milhões de doses da vacina. 
Assim, o lote desta sexta é o início do 
cumprimento do segundo contrato para 
a disponibilização de 54 milhões de dos
es até o final de agosto. Página 3
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2º Festival Cultura Solidária abre espaço 
para a arte com raízes populares

Cidade  faz busca ativa para acolhimento 
de pessoas em situação de rua

Butantan paralisa 
produção da vacina 

contra a covid por falta 
de insumos da China

diadema
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pandemia i
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Prefeitura de 
S.André retoma 

atendimento 
presencial com 
agendamento

pandemia ii

Meu sucesso se deve 
ao fato de me cercar de 
pessoas competentes

“
“

Sol com 
muitas 

nuvens. 
Pancadas 
de chuva 
à tarde 

e à noite.

Sábado
20º

14º

 O processo de interiorização do 
setor automotivo fez reduzir a par
ticipação do ABC no va lor de transfor
mação industrial (VTI) do segmento 
no Estado, apesar de a região ainda 
ser re levante reduto de montadoras e 
autopeças de São Paulo. Segundo o es
tudo divulgado pela Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados (Seade), a 
fatia da re gião no VTI automotivo do Es
tado caiu de 33,3% em 2003 para 22,9% 
em 2017. Tratase de indicador se me
lhante ao valor adicionado,  es  pécie de 
Produto Interno Bru  to (PIB) fabril. Na 
prá tica, signi fi ca que, de cada R$ 100 em 
bens produ zi dos por montadoras e auto Página 4

ABC reduz em um terço participação no 
setor automotivo paulista em 14 anos 
São Bernardo mante ve a hegemonia no se tor 

automotivo paulista, mas viu sua participação 
cair de 25,9% para 17,1% entre 2003 e 2017

Bruno Covas piora e estado é considerado irreversível; prefeito está sedado e cercado por familiares Página 3



Política
jornalismo@diarioregional.com.br

Sábado e Domingo, 15 e 16 de maio de 2021  2

Joel Fonseca: pretendemos atrair novas empresas, 
considerando as vantagens competitivas de Diadema
Joel Fonseca assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema em meio à crise provocada 

pela pandemia de covid. Em entrevista ao Diário Regional, Fonseca afirmou que conseguiu trazer para a pasta um 
quadro de especialistas com muita experiência na gestão pública. Destacou, ainda, o compromisso da administração 

com a Economia Solidária, a criação de Centro Público Digital de Emprego e a rearticulação Arranjos Produtivos Locais.

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

A Secretaria de Desen
volvimento Econômico e Tra
balho divulgou, nesta semana, 
o primeiro Boletim Econômi
co de Diadema de 2021, ela
borado pelo Observatório 
Econômico e do Trabalho, 
no qual são apresentados os 
números de empregabilidade 
formal no município. 

Segundo o documento, 
foram criados 1.247 novos em
pregos no primeiro bimestre 
deste ano, resultado de 5.564 
admissões contra 4.317 des
ligamentos. Para o secretário de 
Desenvolvi mento Econômico 
e Trabalho de Dia dema, Joel 
Fonseca, os números refletem 
o trabalho desenvolvido pela 
prefeitura para aperfeiçoar e 
incrementar a economia do 
município, com a criação de 
empregos e geração de renda

Ao Diário Regional, 
o secretário destacou que 
o programa de geração de 
vagas implementado pela 
prefeitura é amplo e visa à 
recuperação econômica re
siliente e inclusiva, apoiando 
traba lhadores e empresas em 
risco, considerando suas ne
cessidades e seus direitos. 

Após oito anos de gestão 
Lauro Michels (PV), como o 
sr. encontrou a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, em termos de es-
trutura e corpo técnico?

Em janeiro, a Sedet ocupava 
duas pequenas salas comerciais 
e contava com um corpo técnico 
muito diminuto, que se virava 
para manter minimamente o 
funcionamento da se cretaria. 
Por sua vez, a Economia 
Solidária era tocada quase que 
exclusivamente por esta giários 

e pela Frente de Trabalho. Con
seguimos trazer um quadro 
de especialistas com muita ex
periência na gestão pública. Es
tamos pleiteando novo espaço, 
para ampliarmos o atendimen
to aos cidadãos e os empreen
dedores de Diadema.

Com o país mergulhado 
na maior crise sanitária de 
sua história, é natural que 
a prefeitura direcione todos 
os esforços – e recursos – ao 
combate à pandemia de co-
vid-19. Nesse sentido, há 
espaço no orçamento para 
projetos na área de Desen-
volvimento Econômico?

Na administração passada, 
a secretaria possuía o menor 
orçamento entre todas as 
pastas. Não havia nenhuma 
margem para elaboração de 
projetos. O orçamento era ba
sicamente despesa de pessoal. 
Quando o Filippi assumiu, a 
secretaria recebeu reforço no 
orçamento que permitirá o 
início dos projetos que con
stavam no Plano de Governo.

Quais serão as priori-
dades da secretaria? É pos-
sível elencar alguns projetos?

Temos um forte com
promisso com a Economia 
Solidária, reativando e incuban
do cooperativas que estavam 
abandonadas. Vamos poten
cializar o serviço de interme
diação de mãodeobra. Nesse 
sentido, lançaremos em breve 
um Centro Público Digital de 
Emprego, um ambiente virtual, 
totalmente gratuito, para que 
o trabalhador desempregado 
possa cadastrar seu currículo e 
candidatarse as vagas de em
prego disponibilizadas pelas 
empresas da região. 

Outra prioridade é viabili
zar que segmentos mais vul
neráveis da população tenham 

“Estamos em diálogo constante com potenciais investidores”

acesso ao mundo de trabalho 
(jovens em situação de rua; mu
lheres vítimas de violência do
méstica; LGBTI+; imigrantes e 
refugiados; egressos do sistema 
prisional; pessoas em situação 
de drogadição, e comunidades 
tradicionais). 

Vamos rearticular os Arran
jos Produtivos Locais, principal
mente o setor de cosméticos; e 
estreitar a relação com as uni
versidades visando às parcerias 
para implementação de políti
cas de pesquisa e inovação.

O programa de geração 
de emprego e renda é amplo. 
As ações visam recuperação 
econômica resiliente e inclu
siva, apoiando trabalhadores 
e empresas em risco, conside
rando suas necessidades e seus 
direitos. Nesse sentido, a Sedet 
tem o papel importante de ar
ticulação com os demais setores 
da sociedade (sindicatos, peque
nos empreendedores, empresas, 
universidades) para dinamizar o 

mercado de trabalho.
Uma das marcas das 

gestões petistas em Diadema 
sempre foi o estímulo à eco-
nomia solidária. 

Estamos identificando nas 
comunidades os interessados 
em participar de empreendi
mentos solidários. Alguns seg
mentos estão na etapa de mo
bilização e sensibilização dos 
possíveis cooperados, outros 
segmentos já estão na etapa 
de montagem das cooperati
vas (definição de estatuto, orga
nização administrativa, jurídica e 
contábil). A incubação pretende 
atender, principalmente, seg
mentos voltados à costura, ze
ladoria, alimentação, artesan
ato, catadores, entre outros.

Outra marca da gestão 
José de Filippi foi a organiza-
ção do Polo de Cosméticos, 
que a administração anterior 
tentou ressuscitar. Como está 
essa iniciativa?

Contratamos uma espe

Divulgação

Almoço Executivo no Parrila Del Carmem
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cialista com experiência na 
indústria de cosméticos para 
dinamizar o Polo de Cosmé
ticos. Estamos estreitando rela
cionamento com o governo do 
Estado para planejarmos ações 
conjuntas, e também contamos 
com o Ciesp (Centro das Indús
trias do Estado de SP) como um 
importante parceiro.

Diadema perdeu, nos 
últimos anos, empresas do 
porte de Nakata e Freuden-
berg-NOK, em um processo 
de desindustrialização que 
deve se acentuar devido à 
pandemia. O que a prefeitura 
pode fazer para freá-lo?

Estamos em diálogo con
stante com potenciais investi
dores que queiram trazer suas 
empresas para a cidade. Pre
tendemos atrair novas empre
sas, considerando as vantagens 
competitivas de Diadema. Te
mos uma importante política 
de incentivos fiscais, temos 
uma localização privilegiada, 
rodovias, galpões ociosos, mão
deobra qualificada. Precisa
mos divulgar essas vantagens 
e desburocratizar o processo de 
aber tura de novas empresas. 

A segunda onda da co-
vid-19 forçou o governo do 
Estado e os municípios a 
fechar boa parte do comércio 
e dos serviços. O que a prefei-
tura pretende fazer ou está 
fazendo para que as empre-
sas desses setores sobrevi-
vam a esse período?

Para as empresas optantes 
do regime do Simples Nacional 
que não demitiram seus fun
cionários, a prefeitura concede 
benefício para desconto de 50% 
do IPTU por até cinco anos. A 
prefeitura também mantém 
parceria com o Banco do Povo 
para facilitar o acesso à linhas de 
crédito, reforçando o capital de 
giro desses empreendimentos. 
Além disso, em parceria com o 
Consórcio do ABC e o Sebrae, a 
prefeitura está oferecendo pro
grama de mentoria 100% online 
e gratuito aos empreendedores 
que buscam manter seus negó
cios em tempos de pandemia.

A administração anterior 

alterou a Lei de Incentivos 
Fiscais e garantiu que a legis-
lação conseguiu reter empre-
sas e atrair novos negócios 
para a cidade. Como o sr. 
analisa as mudanças? Pre-
tende alterá-la novamente?

Entendemos que a Lei de In
centivos Fiscais é interessante. 
Porém, precisa de alguns apri
moramentos. Por exemplo, em 
contrapartida ao benefício fiscal 
a empresa teria que aderir a um 
programa de responsabilidade 
social, ou ressaltar no texto 
da lei de incentivo algumas 
atividades prioritárias, como 
tecnologia e inovação. Porém, 
qualquer alteração será deba
tida democraticamente no âm
bito do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (COMDES).

O sr. se reuniu com a dire-
toria regional do Ciesp Diade-
ma. O que foi discutido nesse 
encontro?

O Ciesp é uma importante 
parceira da Sedet e da administra
ção municipal. O Ciesp oferece 
uma série de serviços que podem 
dinamizar o setor industrial, 
potencializar negócios, expor
tações, inovação e capacitação. 
Nesse sentido, contamos com a 
entidade para desenvolvermos 
ações que promovam a recupera
ção econômica do município.

Uma das marcas de sua 
passagem anterior pela Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico foi o diálogo cons-
tante com o empresariado da 
cidade, apesar de sua origem 
sindical. Será assim também 
nesta gestão?

Procuramos dialogar com 
todos os atores sociais que po
dem contribuir com o desen
volvimento econômico de Di
adema. É de suma importância 
a cooperação dos diferentes 
atores sociais na resposta à 
crise, bem como na recuperação 
estrutural da sociedade. É ne
cessário que a sociedade civil, 
iniciativa privada e as univer
sidades apoiem e contribuam 
para um novo mundo do tra
balho, mais inclusivo, iguali
tário, inovador e criativo.
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Butantan paralisa produção da vacina e 
reduz pela metade previsão de entrega
Estado afirma que o carregamento ainda não foi liberado pelo governo chinês para ser embarcado 

Governo do Estado de SP

Doria entregou último lote da 1ª etapa do contrato com o Ministério  

A produção da Coronavac, 
vacina contra a covid-19 do Insti-
tuto Butantan em parceria com 
o laboratório chinês Sinovac, foi 
interrompida por falta de Insu-
mo Farmacêutico Ativo (IFA). O 
anúncio foi feito pelo governador 
João Doria (PSDB) nesta sexta-
feira (14), durante a entrega do 
último lote da primeira etapa do 
contrato de 46 milhões de doses 
da vacina para o Programa Na-
cional de Imunizações (PNI), do 
Ministério da Saúde.

A situação também vai im-
pactar na previsão de entrega 
de doses para o mês de maio. 
De acordo com o instituto, o 
número seria de 12 milhões de 
doses, mas o repasse deve ser 
de pouco mais de 5 milhões. 
Segundo a gestão estadual, 
o cronograma de vacinação 
anunciado será cumprido, mas 
é possível que o ritmo seja de-
sacelerado para que não ocor-
ram interrupções.

“Não temos mais insumos, 
mais IFA, para a produção de 
vacinas Coronavac, que até 
aqui abasteceram 70% de todo 
o sistema vacinal do país. Não 
temos porque o governo da 
China ainda não liberou o em-
barque de 10 mil litros de insu-
mos que estão prontos, desti-

nados ao Instituto Butantan 
pelo laboratório Sinovac, que 
correspondem a aproximada-
mente 18 milhões de doses 
da vacina, absolutamente 
necessários para manter a 
frequência do sistema vacinal, 
acelerar e, principalmente, 
atender àqueles que precisam 
tomar a segunda dose da vaci-
na”, disse o governador.

A entrega de insumos já 
sofreu outros atrasos semel-
hantes. Segundo o diretor do 
Butantan, Dimas Covas, a fi-
nalização do primeiro contrato 
de fornecimento ao PNI teve 
atraso de 12 dias.

n OFENSAS À CHINA
Doria voltou a afirmar 

que o atraso para a libera-
ção está ligado a ofensas que 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e membros 
do governo federal fizeram 
ao governo chinês e à China, 
algo que acabou interferindo 
nas negociações.

“Todos sabem que temos 
um entrave diplomático, fruto 
de declarações inadequadas, 
desastrosas feitas pelo go verno 
federal contra a China, contra 
o governo da China e a própria 
vacina. Isso gerou um bloqueio 

por parte do governo chinês 
para a liberação do embarque 
desses insumos”, disse.

Doria também fez um apelo 
às autoridades chinesas para a 
liberação do IFA, afirmando 
que “os brasileiros não pensam 
como o presidente da república 
do Brasil”. A fala foi reforçada 
pela coordenadora geral do 
Programa Estadual de Imuni-
zação (PEI), Regiane de Paula, 
que disse ser necessário que 
o governo brasileiro “de fato, 
tome uma atitude” para destra-
var a liberação dos insumos.

Em publicação nas redes 
sociais, a embaixada chinesa 
no Brasil destacou a cooperação 
com países em desenvolvimen-
to para o acesso a vacinas e in-
sumos. “A China é o maior for-
necedor de vacinas para países 
em desenvolvimento, oferecen-
do assistências vacinais a mais 
de 80 nações em desenvolvi-
mento e exportando o imuni-
zante a uns 50 países. A China 
continua a honrar seu com-
promisso de tornar suas vaci-
nas um bem público global”, 
diz a publicação. (Agências)

Prefeitos Bruno Covas piora e estado 
de saúde é considerado irreversível

Após um ano e meio lutando 
contra um câncer, o prefeito de 
São Paulo, Bruno Covas (PSDB), 
teve uma piora em seu quadro 
geral e, segundo boletim médico, 
seu estado é irreversível. A nota 
divulgada pelo Hospital Sírio 
Libanês diz apenas que o tucano 
segue recebendo medicamen-
tos analgésicos e sedativos. “O 
quadro clínico é considerado ir-
reversível pela equipe médica.” 
O prefeito encontra-se sedado e 
cercado por familiares e amigos.

Covas está licenciado do 
cargo desde o dia 2, quando foi 
internado pela última vez. Logo 
no dia seguinte, durante a rea-
lização de um exame para desco-
brir a causa de uma anemia, 
os médicos identificaram um 
sangramento e o levaram para 

a Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) intubado.

Após melhora, o prefeito foi 
extubado e transferido para um 
quarto, onde chegou a receber 
visitas e postar mensagens de 
otimismo em suas redes sociais

O vice-prefeito, Ricardo 
Nunes (MDB), havia assumido 
por 30 dias inicialmente.

Nesta semana, Covas havia 
sinalizado disposição e postou 
fotos sorrindo ao lado do prefei-
to em exercício, Ricardo Nunes 
(MDB), do governador João 
Doria (PSDB), do presidente da 
Câmara Municipal, Milton Leite 
(DEM) e do vice-governador, 
Rodrigo Garcia (PSDB).

De seu quarto no hospital, 
chegou a participar da articu-
lação política que resultou na 

migração do vice-governador, 
que antes era do DEM, para 
seu partido, oficializada nesta 
sexta. “O PSDB de São Paulo 
ganha muito com sua chegada, 
reforçando nosso time com 
sua experiência administra-
tiva e política”, escreveu Co-
vas, acalmando tucanos que se 
posicionaram contra a mudan-
ça em favor de Geraldo Alck-
min - de quem o prefeito pau-
listano também era próximo.

O prefeito descobriu que 
tinha câncer em 2019, quan-
do exames para investigar o 
surgimento de uma trombose 
apontaram a existência de 
três tumores, dos quais dois 
chegaram a desaparecer. O do 
fígado havia diminuído, mas 
ainda persiste. (AE)

Covid-19: mortes continuam a 
cair e casos oscilam positivamente

A curva de mortes por co-
vid-19 continuou na semana 
epidemiológica (SE) 18, de 2 a 
8 de maio, a mesma trajetória 
de queda da semana anterior, 
conforme o novo Boletim Epi-
demiológico do Ministério da 
Saúde. No boletim divulgado 
nesta sexta-feira (14), foram 
registrados 14.879 óbitos, en-
quanto na semana anterior o 
levantamento trouxe 16.945 
vidas perdidas para a doença.

O resultado representa que-
da de 12% entre as duas sema-
nas epidemiológicas. Especialis-
tas consideram as variações de 
até 15% como quadros de es-
tabilidade. Na semana anterior 
a redução havia sido de 5%. A 
média móvel de mortes (total 

de vidas perdidas durante a se-
mana dividida pelo número de 
dias) na semana epidemiológica 
18 ficou em 2.126.

A curva de mortes durante a 
pandemia segue o movimento 
de reversão da tendência de alta 
da 2ª onda registrada neste ano, 
iniciada por um aumento in-
tenso a partir do fim do mês de 
fevereiro. A inflexão teve início 
na semana epidemiológica 14, 
na 1ª quinzena de abril.

O número de novos casos 
oscilou 1% para cima. Na SE 
18 foram registrados 419.904 
novos diagnósticos positivos 
da covid-19, contra 417.760 na 
semana anterior. A média mó-
vel de casos ficou em 59.986. 
(Agência Brasil)

Sem calendário oficial, 
Enem pode ficar para janeiro

Sem data oficialmente di-
vulgada, o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) de 
2021 poderá ficar para janeiro 
do ano que vem. Informações 
sobre a data da prova foram 
transmitidas pelo presidente 
do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
(Inep), Danilo Dupas, ao Con-
selho Nacional da Educação 
(CNE) na quinta-feira (13).

À imprensa, depois que 
a informação foi divulgada, 
Dupas negou que tenha de-
cidido adiar a prova e disse 
que o Inep, responsável pelo 
exame, ainda avalia quando o 
teste será realizado. O Enem, 
principal porta de entrada 
para o ensino superior, ocorre 
tradicionalmente em outubro 
ou novembro e atrai milhares 
de estudantes em todo o país. 
A última edição, prevista para 
novembro de 2020, teve de ser 
adiada para janeiro deste ano 
por causa da crise sanitária da 
covid-19. A prova teve absten-
ção recorde e falhas logísticas.

Segundo o Estadão apu rou, 
o presidente do Inep disse ao 
CNE haver problemas no or-
çamento para a realização da 
prova. Estaria pronta, inclu-
sive, uma portaria sobre o adi-
amento do exame para janeiro 

de 2022, que seria publicada 
nesta sexta. Após a divulgação 
de que o Enem deveria ficar 
para janeiro, Dupas passou a 
enviar como resposta um tre-
cho de áudio da reunião com 
o CNE em que ele não deixava 
claro quando seria a prova. 

No áudio, uma voz cre-
ditada pelo Inep a Dupas 
afirma que “o Enem está nesse 
processo de planejamento” e 
que “neste mês (maio) vamos 
definir a data”. A fala ocorreu 
durante reunião virtual da Câ-
mara de Educação Básica do 
CNE. Dupas afirma ainda que 
é preciso “atender plenamente 
os requisitos sanitários e segu-
rança dos candidatos”. 

Outro integrante do 
CNE afirmou ter ouvido de 
Dupas apenas que ainda 
não havia uma data definida 
para a rea lização do Enem, 
sem menção a adiamento da 
prova para janeiro Em nota 
oficial, o Inep nega problemas 
financeiros para aplicar o 
exame e garante ter orçamen-
to suficiente para realizar a 
prova ainda este ano.

Nas edições anteriores, 
a data do Enem foi confir-
mada no início do ano e as 
inscrições já estavam abertas 
em maio. (AE)
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Mais de 1,2 mil 
municípios ficaram 
sem vacina contra a 
covid nesta semana

Nesta semana, 1.270 ci-
dades brasileiras ficaram sem 
vacina contra a covid-19, infor-
ma a  nova edição de pesquisa 
da Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM). O número 
corresponde a 41,6% de 3.051 
prefeituras consultadas. Em 
1.758 municípios (57,6%) não 
houve falta de imunizante.

Conforme a sondagem, 
1.142 municípios informaram 
não ter recebido a segunda dose 
da vacina contra a covid-19 para 
aplicação na população, o que 
representa 89,9% dos que afir-
maram ter passado pela ausên-
cia de imunizantes. (ABr)
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Em 14 anos, região reduz em um terço 
participação no setor automotivo paulista
Estudo revela que interiorização das montadoras diminuiu a relevância do ABC para o setor

O ABC ainda é re levante 
reduto de montadoras e au
topeças de São Paulo, mas o 
processo de interiorização do 
setor automotivo fez reduzir a 
participação da região no va lor 
de transformação industrial 
(VTI) do segmento no Estado. 
É o que revela estudo divulga
do nesta quintafeira (13) pe la 
Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados (Seade).

Segundo o estudo, a fatia 
da re gião no VTI automotivo 
do Estado caiu de 33,3% em 
2003 para 22,9% em 2017. 
Tratase de indicador se me
lhante ao valor adicionado,  
es  pécie de Produto Interno 
Bru  to (PIB) fabril.  Na prá tica, 
signi fi ca que, de cada R$ 100 
em bens produ zi dos por mon
tadoras e auto peças em 2003, 
R$ 33,30 ti nham como ori gem 
os sete muni cípios. Contudo, 
14 anos de pois, a con tri  bui
ção caiu para R$ 22,90.

O estudo, que usa dados 
do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE), re
vela ainda que São Bernardo 
mante ve a hegemonia no se
tor automotivo paulista, mas 
viu sua participação cair de 
25,9% para 17,1% entre 2003 
e 2017. No mesmo intervalo, 
São Cae tano teve sua fa tia re
duzida de 5,8% para 4,5%.

No sentido contrário, o gru
po de cidades formado por Pi
racicaba (sede da Hyundai des
de 2012), Sumaré (Honda, des de 
1997) e Indaiatuba (Toyota, des
de 1998) ampliou sua partici
pa ção de 5,5% para 21,1% na 

mesma comparação.
Paralelamente à perda de 

VTI, o setor automotivo do ABC 
também perdeu empregos. So
mente nas montadoras, o es
tudo mostra que, entre 2006 e 
2017, foram fechados 12,3 mil 
postos de trabalho na região. 
No segmento de autopeças, o 
total de perdas chegou a 6,5 mil  
vagas no mesmo período.

n HISTÓRIA
Autoras do estudo, as ana

listas da Fundação Seade Môni
ca Landi e Margret Althuon des
tacam que setor automotivo 
–  que começou a se estabelecer 
no Brasil no início do século 
20 – centralizou no ABC a ins
talação de suas fábricas até 
meados da década de 1970, em 
uma estratégia explicada pela 
proximidade com o Porto de 
Santos e o mercado consumi
dor, pela existência de mão de 
obra qualificada e pelo desen
volvimento de parque produ
tivo de autopeças na região.

Poucas vezes o predomínio 
do ABC foi rompido até então, 
como no movimento de expan
são em direção ao Vale do Paraí
ba feito por General Motors 
(1959), Ford (1967) e Volkswa
gen (1973), e na instalação da 

Fiat em Betim (1976). Não por 
acaso, o Estado de São Paulo res
pondia por três a cada quatro 
carros feitos no Brasil em 1990.

Em um cenário de abertura 
comercial, incentivos oferecidos 
por alguns Estados – a chamada 
“guerra fiscal” – e de busca das 
montadoras por novos merca
dos, o setor recebeu novo ci
clo de investimentos a partir de 
meados dos anos 1990, desta 
vez descentralizado. Entre 1997 
e 2007 foram instaladas 11 no
vas unidades fabris no país, das 
quais sete no Paraná. Regiões 
como Nordeste e CentroOeste 
ganharam relevância no setor, 
enquanto a participação de São 
Paulo caiu para 42,5% em 2011.

O estudo lembra ainda que, 
ao longo das décadas de 2000 e 
de 2010, ocorreu um no vo ci
clo de investimentos, com des
taque para a vinda de marcas 
asiáticas para o Interior pau
lista. Tanto no segundo como 
no terceiro ciclos, outro fa tor 
contribuiu para a des concentra
ção do setor: a escolha, pelas 
empresas, de locais com mão 
de obra mais barata e baixa or
gani zação sin dical, com o ob
jetivo de reduzir custos.

“No primeiro momento, o 
ABC era uma opção vantajosa, 

devido à proximidade com o 
Porto de Santos e com o merca
do consumidor. Porém, com o 
passar do tempo, a região ficou 
cara, não só em termos de mão 
de obra, mas também de cus
tos de imóveis e terrenos. Até 
mesmo sob o ponto de vista 
logístico, se estabelecer no In
terior do Estado tornouse 
uma estratégia vantajosa para 
as empresas”, disse Mônica.

A ana lista lembra que os da
dos ainda não consi deram o im
pacto do fechamento da fábrica 
da Ford em São Bernardo, em 
2019, e do encerramento da pro
dução da montadora no país, no 
início deste ano. Assim, a fatia do 
ABC no VTI automotivo paulista 
de ve ser ainda menor agora.

n DESINDUSTRIALIZAÇÃO
Mônica destacou que, neste 

mo mento, mais importante do 
que a continuidade ou não do 
processo de descentralização é 
a sobrevivência do se  tor fabril. 
“Temos visto empresas deixan
do o país em vários se tores, não 
só no automotivo. Como fal ta 
uma política industrial cla ra, 
fica difícil qualquer de cisão 
de investimento. Não se tra
ta mais de descentralização, 
mas  de desindustrialização.”

Caro(a) leitor(a), ter problemas financeiros no decorrer 
da vida não é exclusividade de ninguém. Quem nunca 
passou algum tipo de aperto por falta de dinheiro? 
Esse problema pode ocorrer por vários motivos, como 

a perda do emprego, o surgimento de necessidades urgentes 
e inesperadas, uma doença em família, um acidente... Enfim, 
situações totalmente fora de nossa programação financeira.

Porém, muitas vezes, o que não percebemos ou não 
queremos perceber é que nós mesmos somos os grandes vilões e 
responsáveis por nossa falta de dinheiro. 

Isso tem um nome. Chamase autossabotagem financeira.
Autossabotagem pode ser definida como um processo no 

qual alguém provoca prejuízos ou danos a si mesmo, geralmente 
de forma inconsciente.

Quando o assunto é autossabotagem financeira, existem 
alguns bloqueios mentais que nos impedem de entender a real 
situação financeira em que nos encontramos ou mesmo de 
ter coragem de enfrentar a situação e, de alguma forma, 
mudar a condição presente.

Nessa linha de entendimento, cito algumas situações comuns 
em relação ao assunto tratado:

1º Exemplo: Você sabe que está com o cartão de crédito 
em atraso, seu cheque especial está tomado até o limite, ou 
seja, você sabe que está endividado e nas modalidades mais 
caras existentes no mercado, mas há um bloqueio, um medo 
de entender os detalhes dessas dívidas. Ocorre que, em algum 
momento, você será obrigado a enfrentar esse problema para 
regularizar sua situação financeira e para voltar a ter uma vida 
tranquila. Isso pode ser encarado como uma clara tentativa de 
“empurrar com a barriga” o que será inevitável descobrir.

2º Exemplo: Imagine que você considere que sua vida 
financeira esteja boa. Você recebe seu salário, tem conhecimento 
de que está utilizando o cheque especial e, por consequência, 
pagando os juros mais caros da praça. Sabe também que tem 
o maior e melhor plano de TV a cabo, internet e telefone fixo, 
mas também sabe muito bem que ninguém em sua casa assiste 
sequer aos canais abertos de TV, muito menos faz uma ligação 
de telefone fixo – alias, posso afirmar que nem você sabe o 
número do telefone fixo de sua casa. Porém, por preguiça ou 
falta de vontade de mudar a situação, vai levando desta forma. 
Ocorre que, ao agir desta maneira, seu patrimônio ou ainda 
sua capacidade de crescer financeiramente são cada vez mais 
prejudicados. Portanto,  preparese e mude a situação.

3º Exemplo: Outra típica situação de autossabotagem é a 
chamada “desculpa para gastar”. Se você sempre arruma alguma 
desculpa para aceitar que, de fato, é necessário gastar, seja porque 
trabalha muito, seja porque não gosta mais da TV da sala e assim 
por diante, tome cuidado. Agindo assim, você compromete cada 
vez mais o orçamento pessoal e familiar.

Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, manda 
um email que te explico. Meu site é www.sergiobiagioni.com.br.

Sérgio Biagioni Junior é planejador financeiro pessoal, certificado pela 
CEAAnbima. É formado em Administração de Empresas, pósgraduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos e pósgraduado na PUCRS 
em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.

Hábitos que fazem você 
perder dinheiro

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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18,8 mil
empregos foram extintos nas 
montadoras e autopeças do 
ABC entre 2006 e 2017

Plataforma de compra e venda exclusiva para 
associados Sicredi. Encontre o que precisa e fortaleça 
o comércio local, desenvolvendo a sua região. 

Quer vender 
ou comprar 
alguma coisa? 
Conheça o Sicredi Conecta.
O app que coopera com a 
economia local
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Escolas de São Caetano utilizarão 
plataforma educacional Khan Academy

Campanha de Diadema recebe doações 
de cooperativas e trabalhadores da saúde

A Prefeitura de São Caetano 
está realizando projeto-piloto 
para a utilização da plataforma 
educacional Khan Academy nas 
escolas da rede municipal de en-
sino. “Nosso objetivo é comple-
mentar os conteúdos ministra-
dos nas aulas. A ferramenta é 
gratuita e oferece vídeos e ativi-
dades que proporcionam apren-
dizado personalizado, de acordo 
com o ritmo de cada aluno”, des-
tacou o secretário de Educação, 

A campanha “Sua Vida 
Importa Pra Mim e Sua Fome 
Me Incomoda” recebeu duas 
doações que vão ajudar mais 
moradores de Diadema a 
terem comida na mesa. A 
Central de Cooperativas Uni-
sol Brasil, juntamente com 
Coopercentral VR (Central de 
Cooperativas da Agricultura 
Familiar do Vale do Ribeiro), 
trouxeram para o município 
sete toneladas de frutas e 

Fabricio Coutinho de Faria.
Um projeto -piloto já iniciou 

na EMEF (Escola Municipal de 
Ensino Fundamental) Padre 
Luiz Capra, com a capacitação 
da equipe gestora e docentes. 
“A coordenadora da EMNOVA, 
Leia Bastos, e o professor Rafael 
Moreira conduziram a atividade 
com o grupo e seguem ofere-
cendo suporte ao Capra, por 
meio de Sala de Aula Google e 
de reuniões virtuais. Cerca de 

legumes, e o  Sindicato dos 
Traba lhadores da Saúde 
Privada e Filantrópica do ABC 
(SindSaúde - ABC) mais 60 
cestas básicas e meia tonelada 
de alimentos não perecíveis. 

Os produtos serão dis-
tribuídos para as famílias que 
vivem em situação de extrema 
pobreza na cidade. 

As doações feitas pela Uni-
sol e pela Coopercentral VR 
ao município marcou o lança-

30 docentes estão envolvidos 
nesta ação”, afirmou Wesley 
Dourado, diretor da EMNOVA.

A plataforma tem sido uti-
lizada, de forma experimental, 
no Projeto Samaúma, que visa 
ao atendimento de crianças com 
superdotação e altas habilidades. 
“A experiência de uso da plata-
forma no projeto nos ajudará a 
construir uma estratégia para 
implementar o uso em toda a 
rede”, disse Dourado. (RL)

mento do “Maio Solidário – 
Comida para Todos”. Diadema 
foi a primeira cidade a receber 
os alimentos da ação realizada 
pelas duas cooperativas e que 
conta ainda com a participa-
ção do Coletivo para Todos. 
A iniciativa tem o objetivo de 
levar produtos de qualidade 
para as periferias das cidades 
e também gerar renda aos 
trabalhadores da agricultura 
familiar. (Reportagem Local)
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Paço de S. André retoma atendimento 
presencial com agendamento

A Prefeitura de Santo An-
dré voltará a oferecer a partir 
de segunda-feira (17) diver-
sos serviços ao cidadão de 
forma presencial, respeitando 
os protocolos de segurança fr-
ente à pandemia da covid-19. 
Todos os atendimentos serão 
realizados exclusivamente 
por meio de agendamento.

Voltam a oferecer serviços 
presencialmente a Praça de 
Atendimento do Paço Mu-
nicipal, Centro Público de 
Emprego, Trabalho e Ren-
da (CPETR), Sala do Em-
preendedor, Banco do Povo, 
Procon, Ouvidoria de Santo 
André e Posto de Atendi-
mento do Semasa, todos de 
segunda a sexta-feira.

Cada serviço tem o seu 
próprio canal para agenda-
mento. Os serviços oferecidos 
na Praça de Atendimento po-
dem ser agendados pelo site 
da Prefeitura (www.santoan-
dre.sp.gov.br/portalservico) 
ou nos telefones 156 e 0800-
0191944, das 8h às 17h.

O CPTER, localizado no 
Paço, fará agendamento 
para vagas de emprego e 
demais informações sobre o 
tema pelos telefones 4433-
0776 e 4433-0778 (am-
bos por WhatsApp), pelo 
email cpetr@santoandre.
sp.gov.br ou pelo site www.
santoandre.sp.gov.br/por-

talservico, sempre das 10h 
às 16h. No mesmo horário 
funcionam os serviços da 
Sala do Empreendedor, que 
atende no número 4433-
1903. Já o Banco do Povo 
terá atendimento telefônico 
nos números 4433-0794 e 
4433-0795, das 10h às 16h.

Para ser atendido presen-
cialmente no Procon Santo 
André, o cidadão deve fazer 
agendamento no site www.
santoandre.sp.gov.br/por-
talservico ou pelo email pro-
con@santoandre.sp.gov.br. O 
serviço funciona de segunda a 
sexta, das 10h às 16h.

A Ouvidoria, que aten-
derá presencialmente de 
segunda a sexta, das 10h às 
16h, realiza agendamento 
pelo email ouvidoria@san-
toandre.sp.gov.br.

O agendamento para ser 
atendido no Semasa deve 
ser feito pelo site http://
agencia.semasa.sp.gov.br/
producao/agendaposto/. 
O atendimento presencial 
será realizado de segunda a 
sexta, das 10h às 15h.

Todos os agendamen-
tos respeitarão um intervalo 
mínimo para evitar aglom-
erações. Para adentrar em 
qualquer um desses locais 
será obrigatório o uso de más-
cara, tanto para funcionários 
quanto munícipes. (RL)

Número surpreendeu o coordenador do Observatório de Segurança da USCS

A pandemia de covid-19 
não impediu o ABC de regis-
trar queda em 2020 no nú-
mero de feminicídios, termo 
usa do para denominar assas-
sinatos de mulheres cometi-
dos em razão do gênero.

Diferentemente do que foi 
constatado, por exemplo, na Ca -
pital, houve no ABC redução de 
33,3% no número de casos, de 
nove em 2019 para seis no ano 
passado, segundo estudo pu-
blicado na 17ª carta do Obser-
vatório de Políticas Públi cas, 
Empreendedorismo e Conjun-
tura da Universidade Mu ni ci-
pal de São Caetano (Conjuscs).

O mesmo levantamento 
– que tem como base dados 
da Se cretaria de Estado da 

Segurança Pública – revela 
que, na Capital, houve alta 
de 5,4% no número de casos, 
para 39, na mesma compara-
ção (veja quadro acima).

No país, os dados mais 
recentes do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP) 
revelam que ao menos 648 
mulheres foram assassina-
das  no primeiro semestre do 
ano passado por motivação 

ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

relacionada ao gênero, com 
alta de 2% ante o apurado no 
mesmo período de 2019.

É unânime entre especia-
listas a tese de que a quarente-
na imposta pela pandemia do 
novo coronavírus agravou a 
violência contra as mulheres, 
que passaram a ter mais tem-
po de convívio com o agres-
sor. Por isso, os dados do ABC 
surpreenderam o coordena-

dor do Observatório de Segu-
rança Pú blica da USCS, David 
Pi mentel Barbosa de Siena.

“A tendência, como ocor -
reu em outros locais, era de alta 
no total de casos, até porque 
não há nova política pública de 
prevenção ao feminicídio que 
justifique uma redução. Como o 
número absoluto é muito baixo, 
um ou dois casos podem gerar 
variação considerá vel”, ex  plicou 
Siena, que redi giu a nota junta-
mente com Ana Ca rolina Ka-
minski Buratto, estudante do 
curso de Direito da USCS.

O coordenador do obser-
vatório destacou que a avalia-
ção do efeito da pandemia so-
bre as estatísticas de violência 
contra a mulher no ABC re-
quer a aná lise de outros d ados, 
como o de casos de violência 
doméstica, que não integram 
o “pacote” de estatísticas cri-
minais divulgadas mensal-
mente pela Secretaria de Es-
tado da Segurança Pública.

No ano passado, quatro 
dos sete municípios registra-
ram feminicídios: São Bernar-
do e Mauá, com dois casos 
cada, e Santo André e Dia-
dema, com um caso cada. 

ABC teve seis casos de  
feminicídio no ano passado 

FEMINICÍDIO
Número de casos no ABC e na Capital

Município 2019 2020 Variação
   (%)

Diadema           0           1  -

Mauá           0           2  -

Ribeirão Pires           0              0  -

Rio Grande da Serra             0                0  -

Santo André         3           1  -66,7

São Bernardo         4           2  -50,0

São Caetano           2           0  -100,0

Total         9           6  -33,3

Capital           37           39 +5,4

Fonte: Observatório de Segurança Pública da Universidade de São Caetano (USCS), 
          com base em dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública

Anderson Amaral/Especial para o DR
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39 casos
de feminicídio registrou a 
Capital paulista em 2020, 
segundo o estudo
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Ribeirão Pires realiza busca ativa para acolhimento de moradores em situação de rua
A Prefeitura de Ribeirão 

Pires, por meio da Secretaria 
de Assistência, Participação 
e Inclusão Social (SAPIS), em 
parceria com a Associação Casa 
da Acolhida da Grande São 
Paulo, realiza busca ativa de 
moradores em situação de rua 
tendo em vista a proximidade 

Consórcio e UFABC pedem apoio a 
deputados para liberação de verbas
Governo federal cortou R$ 1 bilhão no orçamento discricionário das universidades federais

O corte de R$ 1 bilhão e o 
bloqueio de verbas para as uni-
versidades federais realizado 
pelo governo fe deral podem 
atrasar o retorno presencial das 
aulas, além de ameaçar pesqui-
sas e ações de enfrentamento 
à covid-19. Bolsas de auxílio a 
estudantes de baixa renda já 
estão sendo cortadas e as insti-
tuições de ensino podem inter-
romper até o atendimento de 
pacientes do coronavírus em 
hospitais universitários.

Em abril, o presidente Jair 
Bolsonaro sancionou o Orça-
mento, com redução de R$ 1 
bilhão para as 69 universidades 
federais, 18% a menos na com-
paração com o ano passado em 
verbas discricionárias – usadas 
para pagar contas como as de luz 
e limpeza. Além disso, houve 
bloqueio de 13,8% das verbas, 
o que deixa R$ 4,3 bilhões para 
as instituições, metade do que 
tinham cinco anos atrás. 

No ABC, o Consórcio In-
termunicipal e a Universi-
dade Federal do ABC (UFABC) 
estão solicitando apoio dos 
deputados federais eleitos por 
São Paulo para a liberação das 
verbas previstas para as insti-
tuições federais de ensino su-
perior neste ano.

Em ofício aos parlamentares, 
o Consórcio ABC e a UFABC 
apontam que o corte aprovado 
pelo Congresso Nacional atingiu 

todas as 69 universidades fed-
erais, mas com graus diferen-
tes e sem critério conhecido, 
estando entre as universidades 
atingidas a UFABC.

O ofício afirma que as uni-
versidades têm operado no 
limite, dedicando-se a questões 
humanitárias durante a pan-
demia, inclusive com pelo me-
nos três universidades federais 
desenvolvendo vacinas nacio-
nais contra a covid-19.

Além disso, segundo o docu-
mento, desde o início da pan-
demia, a rede federal de hos-
pitais universitários, formada 
por 50 complexos vinculados 
a 35 universidades, disponibi-
liza mais de 2 mil leitos para 
pacientes com covid-19, sendo 

cerca de 1.300 de enfermaria e 
em torno de 700 de unidade de 
tratamento intensivo (UTI).

n HOSPITAL
No caso da UFABC, a insti-

tuição de ensino cede espaço e 
colabora com a manutenção de 
um hospital de campanha em 
seu campus em Santo André, 
o qual conta com 190 leitos de 
enfermaria e UTI.

“Diante desse cenário, o Con-
sórcio ABC e a UFABC pedem a 
contribuição dos deputados para 
pleitear a autorização legislativa 
de descongelamento de 60% 
das verbas previstas na Lei Or-
çamentária Anual (2021), bem 
como a recomposição do orça-
mento destinado a todas as uni-

versidades federais do país aos 
níveis do orçamento de 2020”, 
dizem as instituições em nota.

O presidente do Consórcio 
ABC e prefeito de Santo André, 
Paulo Serra, ressaltou que é 
imprescindível reverter o corte 
de mais de 18% no orçamento 
das universidades federais para 
não inviabilizar suas atividades. 
“Com 15 anos de serviços presta-
dos à nossa região, a UFABC 
é a concretização de demanda 
histórica das sete cidades via-
bilizada por meio do Consórcio 
ABC. Queremos contar com a 
colaboração dos deputados fe-
derais de São Paulo para a libera-
ção por completo da verba para 
todas as universidades federais 
do Brasil”, afirmou. (R.Local)

Aline Veridiano/UFABC

UFABC cede espaço e colabora com a manutenção de hospital de campanha em Santo André
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Covid não é empecilho e empresários 
abrem imobiliária em Diadema

A covid não foi empe-
cilho para o diademense Ro-
berto Holanda e o advogado 
Francisco Edno Morais, que 
abriram no último mês a 
Holanda Imóveis,  que tam-
bém conta com serviços de 
advocacia da Francisco Mo-
rais e Associados, no Jardim 
Inamar, em Diadema.

Holanda destacou que 
em momentos de crise é ne-
cessário inovar. “É na dificul-
dade que descobrimos den-
tro de nós a motivação para 
construir algo diferente. Com 
a pandemia decidi investir 
para, lá na frente, quando es-
tivermos na normalidade, já 
estamos bom tempo no mer-
cado”, ressaltou.

Morais corroborou com a 
declaração, complementan-
do que as dificuldades são 
boas para novos negócios. 
“Dos obstáculos surgem no-
vos horizontes e novas opor-
tunidade”, disse.

Holanda afirmou que a 
decisão de abrir a imobiliária 
em Diadema é uma questão 
de coração e de potencial.  É 
minha cidade. Trabalho e 
vivo em Diadema e vejo que a 
cidade tem um campo muito 
bom para o comércio quanto 
para o escritório. Temos de 
prestigiar a cidade.e mostrar 
que pode receber profission-
ais de ponta, para beneficiar a 
população”, destacou.  

Segundo os empreend-
edores, a imobiliária vai con-
tar com diversos tipos de 
imóveis, mas o diferencial é 
que será focada na classe trab-

alhadora, para que possa con-
quistar seu maior bem, que é 
a casa própria. “Temos de aju-
dar a quem precisa. Não é só 
ganhar. Queremos trazer pos-
sibilidades para as pessoas. 
Estamos instalados na perife-
ria, que tem público mais fo-
cado no Minha Casa, Minha 
Vida. Porém, temos também 
imóveis no Centro da cidade e 
em São Paulo. Vamos atender 
a todos, seja com residências, 
seja com galpões.”

Holanda destacou que o 
empreendimento traz como 
diferencial  o apoio aos clien-
tes nos casos de usucapião., 
direito do trabalho, direito 
civil, relações empresariais, 
entre outros. “Vamos oferecer 
um serviço completo, tanto de 
imobiliária, quanto jurídico.”

Para o advogado, Diadema 
oferece boas oportunidades e 
uma população acolhedora. “A 
Holanda Imóveis nasce com 
profissionais competentes 
e capacitados. Trabalhamos 
com imóveis de pequeno, mé-
dio e alto valor agregado para 
locação e venda”, afirmou.

Os empresários apostam 
no mercado imobiliário e, in-
clusive, já planejam trabalhar 
com imóveis no litoral. “Nos-
so escritório é bem consoli-
dado, dessa forma, vejo um 
futuro brilhante em razão do 
bom trabalho e do bom aten-
dimento aos nossos clientes”, 
afirmou Morais.

A Holanda Imóveis fica 
na Rua Espiga, 35 – Jardim 
Inamar. Informações: (11) 
99270-2042/96396-9725. (AR)

dos meses mais frios do ano e a 
previsão de baixa temperatura.

Representantes do Centro 
de Referência Especializado 
em Assistência Social (CREAS), 
da Casa de Acolhida; além do 
secretário Leonardo Biazi e do 
adjunto, Christian Di Cicco, 
participaram, nesta sexta-

feira (14), da ação em pontos 
de concentração no Centro da 
cidade, como a rodoviária, en-
torno da rua Felipe Sabbag e 
Praça da Matriz.

A pessoa em situação de 
rua não é obrigada a ir à Casa 
da Acolhida. Na ronda, os pro-
fissionais passam pela cidade 

convidando os munícipes em 
situação de rua para acompa-
nhá-los à Casa da Acolhida.

O local tem capacidade para 
o acolhimento de até 40 pes-
soas/dia, disponibiliza - além 
de espaço para dormir, se ali-
mentar, tomar banho, entre 
outros cuidados – apoio social 

para emissão de documentos, 
reinserção social e até mesmo 
recâmbio, no caso dos assis-
tidos que desejam retornar à 
região de origem.

Na instituição, cujo ser-
viço é ofertado de forma 
gratuita, os munícipes em 
situação de rua participam de 

atividades culturais, esporti-
vas, além de contarem com 
acompanhamento realizado 
por psicólogos, assistentes 
sociais e enfermeiros. O local 
também conta com canil para 
o acolhimento dos animais 
das pessoas assistidas. (Re-
portagem Local)
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Moradora de São Bernardo 
lança ‘Histórias na Varanda’
Livro será lançado este mês e pretende despertar a beleza dos laços familiares

Em junho de 2019, a 
psicóloga Maria Angélica Ama-
rante dos Anjos, moradora de 
São Bernardo, viveu  experiên-
cia fantástica: o lançamento 
do primeiro livro, intitulado 
“Fui adotada aos 56 anos – Uma 
história real de Adoção Tardia”. 
A obra foi lançada graças ao 
prêmio que a são-bernardense 
recebeu do Edital ProAc, pro-
movido pela Secretaria de Cul-
tura de São Paulo.  

No próximo dia 25, prati-
camente dois anos após o 
primeiro livro, Angélica está 
preparando o lançamento da 
segunda obra, “Histórias na 
Varanda – Conversas sobre 
Adoção e Vida”. Desta vez, 
resultado da premiação que a 
psicóloga recebeu da Lei Aldir 
Blanc, do governo federal e 
Secretaria de Cultura e Juven-
tude de São Bernardo.  

Ambas as obras trazem no 
título a palavra adoção, termo 
muito presente na vida de An-
gélica, já que, em 2014, aos 56 
anos, ela e o esposo Wilson dos 
Anjos, se tornaram pais por 
meio da adoção do menino Jo-
nas que, na época, estava com 

8 anos e meio de idade. 
Desde então, juntos, os 

integrantes da família Anjos, 
têm passado por diversas ex-
periências e transformações 
proporcionadas pela materni-
dade. Essas experiências des-
pertaram em Angélica o desejo 
de auxiliar outras famílias e 
casais que estão no processo de 
adoção ou pretendem adotar, 
mas ainda possuem dúvidas 
sobre a escolha.   

Com a missão de ajudar es-
sas famílias e às crianças e ado-
lescentes que estão nos abrigos 
à procura de um lar, é que Angé-
lica tem se dedicado a esse belo 
trabalho. Tanto no primeiro 
quanto no segundo livro, os 
leitores podem entender me-

lhor sobre o universo da adoção 
que, infelizmente, ainda tem 
pouca visibilidade e é cercado 
por preconceitos.

n SOBRE O LIVRO
O “Histórias na Varanda” 

tem como objetivo levar o leitor 
a refletir sobre a importância da 
família e dos vínculos afetivos. 
“Uma leitura leve, carregada de 
emoções, com uma pitada de 

humor. Este livro é mais uma 
oportunidade para falar sobre o 
mundo da adoção e da chegada 
dos filhos, que é tão igual e tão 
diferente ao mesmo tempo”, 
afirma a autora.  

Sobre o que a inspirou a es-
crever mais uma obra, a psicólo-
ga revela que é justamente a 
necessidade de as pessoas en-
tenderem o universo da adoção 
e o mundo de uma forma mais 
aberta, livre de preconceitos e 
pré-julgamentos. “Quem en-
tra em um processo de adoção 
encontra, ao mesmo tempo, 
o filho que chega e o filho que 
um dia fomos. Vejo o amor não 
somente como um sentimento, 
mas principalmente como uma 
ação. Você sai da sua zona de 
conforto e se propõe a fazer 
algo para alguém ou para uma 
coletividade”, destaca. 

Sobre a escolha do título, 
Angélica revela que é devido a 
varanda ser o local preferido da 
casa. “Adoro plantas, luz, estre-
las, conversas com amigos, um 
bom descanso. O ambiente de 
uma varanda remete a tudo 
isso”, acrescenta. 

Com relação à leitura, a au-

tora indica que o público encon-
tre um local tranquilo e confor-
tável para ler, e pare para pensar 
sobre diversos aspectos da vida, 
em especial a adoção de crian-
ças e adolescentes e a vida em 
família. “É preciso lembrar de 
quem somos e construir quem 
seremos. Tornando-se mais hu-
mano, criando filhos melhores 
e fazendo algo de útil para a 
coletividade, teremos um dia 
a concretização de um mundo 
melhor como tantos um dia já 
sonharam”, destaca.  

n LANÇAMENTO
No dia do lançamento, que 

será feito virtualmente, por con-
ta da pandemia, Angélica con-
tará com a participação de diver-
sos convidados, dentre os quais 
amigos atuantes na área da Cul-
tura de São Bernardo, personali-
dades engajadas no mundo da 
adoção e pessoas importantes 
para que o sonho de produzir o 
livro fosse concretizado.

Serviço -  Lançamento do 
Livro “Histórias na Varanda”. 
Dia 25, às 10h. Onde: Facebook:  
https://www.facebook.com/
Anjos679. (Reportagem Local) Angélica e Wilson se tornaram país de Jonas, em 2014 
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Arquivo pessoal

Na reabertura, Bichão Burgers 
prepara novidades aos clientes

O Bichão Burgers, localiza-
do na região central de Diade-
ma, retomou as atividades e 
promete novidades, em breve, 
para os clientes. Com ambiente 
diferenciado, a hamburgueria é 
ótima opção para o happy hour 
e nas tardes de fim de semana.

O Bichão Burgers, que 
começou na garagem de uma 
casa, traz ambiente aconche-
gante e familiar, que desperta 
o interesse com seu design es-
tilizado, tanto em quem gos-
ta de carros, como em quem 
chega pela primeira vez no 
estabelecimento. 

O espaço conta com mesas 
que empregam rodas de car-
ros esportivos como supor-
tes para os tampos de vidro, 
mesa de sinuca sobre chassi 
reduzido de um Mustang, e 
um telão, que passa de jogos 
de futebol a filmes.

Os hambúrgueres artesa-
nais, as porções e as bebidas 
servidas em louças estilizadas 
tornam a experiência no Bi-
chão Burger única

A nova proprietária do Bi-
chão Burger, Eva Carvalho, 
que tem o apoio dos dois filhos 
- Abraão Jônatas Carvalho Bar-
ros e Guilherme Fruscalso - na 

Barros, Eva e Fruscalso: em breve 
teremos novidades

gestão do espaço, afirma que a 
pandemia não foi o maior en-
trave para o estabelecimento, 
mas sim, a construção de um 
prédio residencial ao lado. 

“Mesmo com o fechamen-
to devido à covid, conseguía-
mos atender nossos clien-
tes pelo delivery. Depois, 
pudemos reabrir o salão, 
mas em novembro tivemos 
de fechar totalmente. Foram 
necessárias obras de conten-
ção em nosso prédio e não 
tinha mais como receber os 
clientes aqui dentro, nem 
fazer delivery. O faturamen-
to, que já apresentava sinais 
de recuperação mesmo com a 
pandemia, despencou e tive 
de dispensar os funcioná-
rios”, afirma a proprietária.

Entretanto, Eva destaca 
que apesar das dificuldades do 
período, novidades serão lança-
das em breve. “Não desistimos 
e, em breve, teremos almoço, 
buffet e pizzas”, afirmou.

Serviço – Bichão Burgers: 
Avenida Alda, 501- Centro, 
Diadema. Estacionamento no 
local. Informações pelo (11) 
95024-6902; Instagram e Face:  
@bichaoburguers. Faixa de 
preço: $$.  (Angelica Richter)

Fotos: Angelica Richter e Divulgação

2º Festival Cultura Solidária abre as portas para raízes populares
Se na estreia a música ditou 

o ritmo do evento, desta vez, 
o 2º Festival Cultura Solidária 
de Diadema, que acontece hoje 
(15), abrirá as portas também 
para outros tipos de arte.

A segunda edição da live 
(Youtube e Facebook da Prefeitura, 
Facebook da Secretaria de Cultura) 
idealizada pela prefeitura terá en-
tre as atrações o Coletivo Calun-
du, que apresentará ao público as 
tradições das artes populares que 
fincaram raízes em Diadema.

Batizado de Chegança de Cá, 

Chegança de Lá, o espetáculo au-
diovisual será dividido em três 
partes com oito minutos cada. 
São elas: Tambor de Crioula da 
Dona Teca, Mucambos de Raiz 
Nagô e a magia Brincante do 
Boneco Popular de Celso Ohi.

“Estamos fazendo um re-
corte sobre as manifestações cul-
turais que habitam em Diadema. 
São três brinquedos maravilho-
sos, três potências, que o público 
terá a oportunidade de conhe-
cer”, define o produtor cultural e 
membro do coletivo, Fred José.

“Vamos apresentar esses 
mestres sob a perspectiva de 
quem também estuda essas 
culturas. Queremos, de certa 
forma, eternizar o trabalho de 
cada uma dessas pessoas que 
apresentaremos nos vídeos”, 
destaca o ator e também produ-
tor cultural Filipe Fontes.

n CONTRA A FOME
 O Festival Cultura Solidária, 

mais uma vez, acontecerá de 
braços dados com a campanha 
“Sua Vida Importa pra Mim e 

Sua Fome me Incomoda”, lan-
çada durante a primeira edição 
do evento e que, desde então, 
tem levado comida à mesa das 
famílias em situação de vulnera-
bilidade social de Diadema.

As doações de qualquer tipo 
de alimento não perecível podem 
ser feitas durante toda a duração 
da live por meio do drive thru 
montado no Teatro Clara Nunes. 
Aos que desejarem contribuir em 
dinheiro, é preciso acessar o site 
da campanha: http://combatea-
fome.diadema.sp.gov.br/ (RL)
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Roteiro do Bom Apetite

Av. Presidente Kennedy, nº 334  Centro Diadema/ SP - (11) 2596-4200

VENDALOCAÇÃOADMINISTRAÇÃOREGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS

www.dominioimoveis.com.br  dominioimoveisltda

CRECI: 8.242-J

Serviços Gerais

VENDAS

LOCAÇÃO

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 - Centro - Diadema

Sala Comercial
Centro de Diadema 

01 vaga, 01 banheiro, 34m²
R$ 215.000,00 

 Ref.: SA000132

Sala Comercial
Centro de Diadema 
01 banheiro, 41m²

R$ 280.000,00
 Ref.: SA000835

Terreno 
Conceição Diadema 

147m² 
R$ 220.000,00 
Ref.: TE000391

Casa
Vila Clara - SP 

02 vagas, 03 dormitórios, 208m²
R$ 350.000,00 
Ref.: CA000598

Apartamento
Centro de Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 62m²
R$ 450.000,00 
Ref.: AP000359

Apartamento 
 Canhema Diadema 

01 vaga, 02 dormitórios, 54m²
R$ 280.000,00 
Ref.: AP000347

CASA TABÃO - S.B.C.
03 DORMITÓRIOS 

280M² , C/ 02 VAGAS
R$ 2.800,00

REF.: CA000449

APARTAMENTO
JARDIM CANHEMA- DIADEMA

03 DORMS , 54 MTS 
C/ 01 VAGA 
R$ 1.100,00   

REF.: AP000700

SALÃO-COMERCIAL
SSSUNÇÃO- S.B.C.
ÁREA UTIL  140M²,

COM WC
R$  5.000,00  

REF.: SL-000258

APARTAMENTO
CENTRO - DIADEMA
02 DORMS, 50MTS, 

01 VAGA
R$ 1.400,00  

REF.: AP000665

SALA - COMERCIAL
CENTRO-DIADEMA

ÁREA ÚTIL 25M²,
 C/  WC, GARAGEM

R$ 1.500,00
REF.: SA000221

CASA - VILA
CONCEIÇÃO - DIADEMA

04DORMS, 160MTS,
C/ VAGA

R$ 1.800,00
REF.: CA000614

CASA - COMERCIAL 
CENTRO - DIADEMA

COM 120MTS 
COM 02 VAGAS   

R$ 2.500,00
REF.: CA000824

GALPÃO- VILA
C0NCEIÇÃO- DIADEMA

 COM 700 MTS, 
COM WC

RS 10.000,00 
REF.:GA000145

Apartamento 
 Nova Petrópolis - SBC 

02 vagas, 03 dormitórios, 113m²
R$ 430.000,00
Ref.: AP000851

Apartamento 
Taboão Diadema

01 vaga, 02 dormitórios, 54.78m²
R$ 260.000,00
Ref.: AP001047

2ª a 6ª das 8h15 às 12h das 13 às 18h - Sábado das 8h às 14h

Imóveis

Boiadeiro
GRANDE VARIEDADE DE 

 CARNES E SALADASGrill

Tels.: (11)  4071-7956
www.boiadeirogrill.com.br / e-mail: contato@boiadeirogrill.com.br

Av. Piraporinha, 100 - Diadema/São Paulo

Horário de atendimento : 
Aberto para almoço todos os dias.

Jantar , para retirada, 
de quinta à domingo.

( Não Estamos Fazendo Entrega)

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

Quem não 
anuncia nunca 

é lembrado

Anuncie: 4057-9000/diarioregionaloficial

/diarioregionaloficial

www.diarioregional.com.br

Leia e anuncie: (11) 4057-9000
Você pode acreditar

Você pode acreditar

Você pode acreditar
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Publicidade Legal
Prefeitura do  

MunicíPio  de diadeMa

Há mais de 15 anos no mercado, a Novo Mundo 
é uma empresa  de telecomunicações que fornece

 a venda, locação, instalação e manutenção de produtos
 em telefonia e segurança eletrônica.

Câmeras de monitoramaneto Automatização de portões
TEL:  11 2805-1730 / 2805-2088 

RUA UMUARAMA, 704 – JARDIM PADRE ANCHIETA  
DIADEMA /SP  - CEP: 09950-110 

Site:www.novomundotelecomunicacoes.com.br

novomundo.telecom 11 97127-7306 / 96752-2327

Até hoje não 
inventaram 
um remédio 
melhor para 
você vender 
mais

‘‘
’’

Anuncie: 4057-9000

/diarioregionaloficial

Acessem nosso portal e sigam nossas redes sociais

/diarioregionaloficial

www.diarioregional.com.br

Você pode acreditar

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DESPACHO DA SECRETARIA DE ESPORTE 
E LAZER
Justificativa para inexigibilidade de chamamento 
público para firmar Termo de Colaboração entre 
Prefeitura Municipal de Diadema e Liga de Futebol 
Amador de Diadema (Repasse de Subvenção para 
os Campeonatos de 2021).
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo atra-
vés do Comunicado SDG nº 10/2017 informou que 
a Lei Federal nº 13.019/2014 atualizada, prevê que 
a concessão de subvenções sociais, auxílios e con-
tribuições serão formalizados por meio de Termo de 
Colaboração ou de Fomento, com inexigibilidade do 
chamamento público devidamente justificado.
Mediante este fato, descreveremos abaixo algumas 
considerações de relevada importância sobre a Liga 
de Futebol de Amador de Diadema, no intuito de jus-
tificar a formalização de termo de colaboração com 
inexigibilidade de chamamento público, complemen-
tando assim, os cumprimentos legais atualmente 
exigidos:
-Considerando que a Liga de Futebol de Amador de 
Diadema, fundada em 27/02/1972 é a única organi-
zação da sociedade civil sem fins econômicos, polí-
ticos ou religiosos que congrega pessoas de ambos 
os sexos dentro do Município de Diadema para di-
fundir a prática do futebol de campo não profissional;
-Considerando que a Liga de Futebol de Amador 
de Diadema possui Certificado de Filiação junto à 
Federação Paulista de Futebol de Campo por ter 
atendido de forma satisfatória às formalidades esta-
belecidas pelas legislações vigentes;
-Considerando que mantem em dia toda a docu-
mentação legal exigida para que os repasses sejam 
concedidos;
-Considerando que apresentou a prestação de con-
tas do exercício de 2019 (considerando que 2020 
não houve repasse) de forma correta, conforme pre-
visto na Lei Autorizadora anterior;
-Considerando que a Liga de Futebol de Amador de 
Diadema, atendeu aos procedimentos previstos na 
Lei Federal nº 12.527/2011, mais especificamen-
te as exigências mínimas estabelecidas no art. 8º, 
assegurando o direito fundamental de acesso à in-
formação com relação aos recursos públicos repas-
sados à entidade;
-Considerando que os 12 (doze) Torneios e Cam-
peonatos programados ao longo do ano pela Liga 
de Futebol Amador de Diadema abrangem as cate-
gorias “Divisão Especial”, ”Veteraníssimo”, “Denti-
nho”, “Dente de Leite”, “1ª Divisão”, ”1º Campeonato 
Feminino”, “Infantil”, “2º Divisão”, “Juvenil”, “3ª Divi-
são”, “Master” e “28º Copa Diadema”, atendendo às 
faixas etárias a partir de 11 anos até 50 anos (apro-
ximadamente 7.000 atletas), atingindo anualmente 
público de aproximadamente 90.000 pessoas;
-E finalmente, mas não menos importante, conside-
rando ainda a relevância e qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos para os munícipes de Diadema, pos-
sibilitando novas políticas de esporte e lazer;
Expediente pelo P.E.1144/2021.
Diadema, 12/05/2021.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DESPACHO 
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Resumo do Termo de Colaboração 002/2021-SEL 
firmado entre o MUNICÍPIO DE DIADEMA e AS-
SOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ABCD VISANDO 
A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSCRIÇÕES E 
PARTICIPAÇÕES COMPETITIVAS DAS EQUIPES 
REPRESENTATIVAS DE DIADEMA;
A presente parceria vigerá de 11/05 a 31/12/2021, 
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessen-
ta) meses.
O valor estimado do convênio é de R$ 
120.000,00 (Cento e vinte mil) referente ao 
presente exercício. Dotação orçamentária nº. 
12.02.2091.27.812.0003.335043 – fonte de recurso 
11100000 – ficha 120012. 
Expediente pelo P.I. 5246/2021.

A Prefeitura do Município de Diadema, Estado de 
São Paulo, NOTIFICA os senhores contribuintes 
abaixo relacionados e não localizados em seus do-
micílios tributários a quitarem no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação deste edital, junto ao 
Serviço de Dívida Ativa - Secretaria de Finanças, os 
respectivos Autos de Infração que lhes foram atribuí-
dos à revelia e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza, se for o caso.
INSCRIÇÃO – CONTRIBUINTE - NÚMERO DO 
AUTO 
30099 AUTEC MANUTENÇÃO E AUTOMA-
ÇÃO INDUSTRIAL 132320/2021, 32318/2021, 
32317/2021, 32316/2021, 32315/2021, 32313/2021, 
32312/2021, 32311/2021, 32310/2021, 32309/2021, 
32308/2021, 32307/2021, 32306/2021, 32305/2021, 
32304/2021, 32303/2021, 32302/2021, 32319/2021; 
30193 R PINH JR ASS E CONS ESTR EMPR S 
A LTDA 132727/2021, 32726/2021, 32725/2021, 
32724/2021, 32737/2021, 32736/2021, 32734/2021, 
32733/2021, 32732/2021, 32731/2021, 32730/2021, 
32729/2021, 32735/2021; 30902 RC PAPER AR-
TES GRAFICAS LTDA 132101/2021, 32102/2021, 
32095/2021, 32094/2021, 32093/2021, 32092/2021, 
32091/2021, 32090/2021, 32089/2021, 32088/2021, 
32643/2021, 32100/2021; 31888 MB3 PUBLICI-
DADE E PROPAGANDA  LTDA 132865/2021, 
32864/2021, 32863/2021, 32862/2021, 32861/2021, 
32860/2021, 32859/2021, 32858/2021, 32857/2021, 
32856/2021, 32855/2021; 32540 TABOAO VIA-
GENS LTDA ME 131019/2020, 30114/2020, 

30113/2020, 30112/2020, 30111/2020, 30104/2020, 
30109/2020, 30108/2020, 30107/2020, 30105/2020, 
30110/2020; 32680 SOTEC INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA 132087/2021, 32086/2021, 32085/2021, 
32084/2021, 32083/2021, 32082/2021, 32080/2021, 
32079/2021, 32078/2021, 32077/2021, 32203/2021, 
32081/2021; 38466 ELKO EXPORTAÇÃO IM-
PORTAÇÃO COMÉRCIO E 131719/2021; 38602 
LUCK SERVICE DIADEMA LTDA 132377/2021, 
32376/2021, 32375/2021, 32378/2021, 32381/2021, 
32380/2021, 32379/2021; 40240 TONGE SERVI-
ÇOS TÉCNICOS DE MECÂNICA DE A 132005/2021, 
32004/2021, 32003/2021, 32002/2021; 41539 LUIS 
ALBERTO TRAVASSOS DA ROSA 132292/2021, 
32291/2021, 32290/2021, 32289/2021, 32288/2021, 
32287/2021, 32286/2021; 42674 FAST MAIL 
TRANSPORTES LTDA ME 132760/2021, 
32769/2021, 32768/2021, 32767/2021, 32765/2021, 
32764/2021, 32763/2021, 32761/2021; 45884 
R. S. W. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E 
TR 132853/2021; 45953 DINÂMICA MANUTEN-
ÇÃO PREDIAL & SERVIÇOS T 132285/2021, 
32284/2021, 32283/2021, 32282/2021, 32281/2021, 
32280/2021, 32279/2021, 32278/2021, 32277/2021, 
32276/2021, 32275/2021, 32274/2021, 32273/2021, 
32272/2021, 32271/2021, 32270/2021, 32269/2021, 
32268/2021, 32267/2021, 32266/2021, 32265/2021, 
32264/2021, 32263/2021, 32262/2021; 45964 
SAÚDE & CIA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGI-
CA LTD 132657/2021, 32656/2021, 32655/2021, 
32654/2021, 32653/2021, 32652/2021, 32675/2021, 
32674/2021, 32673/2021, 32672/2021, 32671/2021, 
32670/2021, 32669/2021, 32668/2021, 32667/2021, 
32666/2021, 32665/2021, 32664/2021, 32663/2021, 
32662/2021, 32661/2021, 32660/2021, 32659/2021, 
32658/2021, 32606/2021; 45977 SAUDE & CIA AS-
SISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTD 132706/2021, 
32705/2021, 32713/2021, 32712/2021, 32711/2021, 
32710/2021, 32709/2021, 32708/2021, 32704/2021, 
32702/2021, 32701/2021, 32700/2021, 32699/2021, 
32697/2021, 32696/2021, 32695/2021, 32693/2021, 
32692/2021, 32690/2021, 32689/2021, 32688/2021, 
32687/2021, 32686/2021, 32684/2021, 32607/2021; 
47051 ECOMAN COMERCIO E MANUTEN-
ÇÃO DE EQUIPAME 132350/2021, 32352/2021, 
32353/2021, 32354/2021, 32349/2021, 32356/2021, 
32355/2021; 47465 FRANCISCO BRAZ FILHO 
DOCUMENTOS 132394/2021, 32393/2021, 
32392/2021, 32391/2021, 32390/2021; 47667 CLA-
RA RODRIGUES GASPAROTTO ME 132808/2021, 
32807/2021, 32806/2021, 32805/2021, 32828/2021, 
32827/2021, 32826/2021, 32825/2021, 32824/2021, 
32823/2021, 32822/2021, 32821/2021, 32820/2021, 
32819/2021, 32818/2021, 32817/2021, 32816/2021, 
32815/2021, 32814/2021, 32813/2021, 32812/2021, 
32811/2021, 32810/2021, 32809/2021; 50176 
MD ART MOVELARIA E DECORAÇÃO LTDA ME 
132604/2021; 50370 HL TRANSPORTES E LO-
GISTICA LTDA ME 132398/2021, 32397/2021, 
32396/2021, 32395/2021; 50432 SIQUEIRA & CA-
VALARE SERVIÇOS ADMINISTRAT 132854/2021; 
53556 DEUSDANTE ALVES ROSA JUNIOR 
ME 132638/2021, 32637/2021, 32636/2021; 
55923 WG BRASIL INDUSTRIA E COMER-
CIO DE BRINDE 132471/2021, 32472/2021, 
32473/2021, 32474/2021, 32475/2021, 32476/2021, 
32470/2021; 56790 NOEMIA CORDOLINO PE-
REIRA DOS SANTOS 132519/2021, 32518/2021, 
32517/2021, 32536/2021, 32535/2021, 32534/2021, 
32533/2021, 32532/2021, 32531/2021, 32530/2021, 
32529/2021, 32528/2021, 32527/2021, 32520/2021, 
32521/2021, 32522/2021, 32523/2021, 32524/2021, 
32526/2021, 32525/2021; 57608 FABISEG SIS-
TEMAS DE SEGURANÇA LTDA 132707/2021, 
32703/2021, 32698/2021, 32694/2021, 32691/2021, 
32685/2021, 32683/2021, 32682/2021, 32681/2021, 
32680/2021, 32679/2021, 32678/2021, 32677/2021, 
32676/2021; 57822 BALBINA FERREIRA BAPTIS-
TA 132006/2021; 58305 LUCIANA SOARES AR-
TES GRAFICAS ME 132399/2021, 32400/2021, 
32406/2021, 32403/2021, 32404/2021, 32405/2021, 
32402/2021, 32401/2021; 61678 FLEXTOP INDUS-
TRIA E COMERCIO LTDA 131101/2020, 31102/2020, 
31100/2020, 31099/2020, 31097/2020, 31094/2020, 
31096/2020; 62272 EM SERVICOS COMERCIAIS 
LTDA - ME 132753/2021, 32741/2021, 32750/2021, 
32749/2021, 32748/2021, 32747/2021, 32746/2021, 
32745/2021, 32752/2021, 32751/2021, 32742/2021, 
32743/2021, 32744/2021; 62482 BATEL MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO EIRELI M 128087/2020, 
28086/2020, 28085/2020, 28084/2020, 28083/2020, 
28082/2020; 63203 DELARA INDÚSTRIA  E CO-
MÉRCIO DE PEÇAS E 132408/2021, 32407/2021, 
32409/2021, 32410/2021, 32411/2021; 64523 DE-
RIVALDO COSTA LOPES MONTAGENS E CO-
BERT 132598/2021, 32599/2021, 32600/2021, 
32601/2021, 32595/2021, 32596/2021, 32597/2021, 
32594/2021, 32593/2021, 32592/2021; 65098 KUKA 
INDUSTRIES BRASIL SISTEMAS DE AUTOMO-
CAO LTDA. 132208/2021, 32207/2021, 32210/2021, 
32211/2021, 32212/2021, 32213/2021, 32214/2021, 
32215/2021, 32216/2021, 32217/2021, 32218/2021, 
32219/2021, 32220/2021, 32221/2021, 32222/2021, 
32209/2021; 66609 E.P.S. GESSO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI - ME 131954/2021, 31953/2021, 
31952/2021, 31950/2021, 31949/2021, 31948/2021, 
31955/2021, 31951/2021; 70065 GREICK DE 
AZEVEDO LEDO - ME 132619/2021, 32632/2021, 
32630/2021, 32629/2021, 32628/2021, 32627/2021, 
32626/2021, 32620/2021, 32621/2021, 32615/2021, 
32622/2021, 32623/2021, 32624/2021, 32625/2021; 
70206 G.J. INSTALACOES DE GERADORES 
LTDA - ME 132944/2021, 32943/2021, 32942/2021, 
32941/2021, 32940/2021, 32945/2021, 32946/2021; 
70300 ROGERIO FOLTRAN 16684275835 
130610/2020, 30611/2020, 30609/2020
 DIADEMA, 11 de Maio de 2021 LUIZ FERNANDO 
GROBA
CHEFE DA DIVISÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 
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Diadema, 13 de maio de 2021 - ODAIR CABRERA - Secretário de Gestão de Pessoas
RESOLUÇÃO N° 10/2021 – CMDCA - DISPÕE so-
bre o Processo de Eleição dos Representantes da 
Sociedade Civil no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA de Diadema, 
Biênio 2021/2023 e dá outras providências. O Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – CMDCA de Diadema, no uso e gozo de suas 
atribuições legais; Considerando a deliberação em 

reunião ordinária de 13 de maio de 2021 registrada 
na Ata 458; RESOLVE: Artigo 1º. - A eleição dos re-
presentantes da sociedade civil no Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA de Diadema realizar-se-á no dia 30 de julho 
de 2021, das 9h00 às 16h00, nos seguintes locais: 
I- EMEB Anita Catarina Malfatti - Rua Ari Barroso, 
290 - Centro;II-- EMEB Joaquim José da Silva Xa-

vier (Tiradentes) - Rua dos Botocudos, 395 - Serra-
ria;  III - EMEB Hercília Alves da Silva Ribeiro - Rua 
Bituva, 40 - Eldorado;  IV- EMEB Carolina Maria de 
Jesus - Rua Vega, 198 - Inamar; V- EMEB Cândido 
Portinari - Rua Cândido Portinari, 07 - Jardim Porti-
nari;  VI - EMEB Humberto M. Mendonça - Rua Ma-
ria Helena, 331 - Jardim Bela Vista;  VII- EMEB Tom 
Jobim - Avenida Dom João VI, 926 - Jardim Santa 
Rita;  VIII- EMEB Luiz Gonzaga - Rua Javari, 674 - 
Jardim Paineiras;  IX - EMEB Eremita Gonçalves - 
Avenida Afonso Monteiro da Cruz (sem número) - 
Jardim dos Eucaliptos;  X- EMEB Cecília Meireles 
- Rua Marechal Deodoro, 46 - Vila Santa Dirce.  XI 
– EMEB Teotônio Vilela - Rua Barão de Iguapé, 384, 
Vila São José.  Parágrafo único - A publicação da 
presente Resolução será feita na imprensa local e 
tem caráter de Convocação Eleitoral. Artigo 2º. - 
Para organizar e coordenar o processo eleitoral fica 
constituída a Comissão Eleitoral, composta pelos 
seguintes membros: a) Fabiana de Jesus Souza Ra-
mos; b) Gilson Souza Foruguêm Jr. c) Lincoln Cesar 
Rosa Ferreira; d) Luiz Mauro Rocha; e) Valquiria Ba-
tista Rocha Longo. Parágrafo único - Das decisões 
proferidas pela Comissão Eleitoral acima designada, 
caberá Recurso. Artigo 3º. - As inscrições dos candi-
datos serão recebidas no período de 01 a 18 de ju-
nho 2021, das 09h00 às 16h00, na sede do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, situado na Rua Oriente Monti, 201, 
Jardim do Parque, Diadema/SP.  Parágrafo 1º - Para 
participar do processo eleitoral, o representante da 
Organização Representativas da Sociedade e Orga-
nização da Sociedade Civil de atendimento e defesa 
dos direitos da criança e do adolescente, com regis-
tro no CMDCA, deverão:  I- Ser expressamente indi-
cado pela Organização;  II - Ter idade superior a 18 
(dezoito) anos;  III- Ter reconhecida idoneidade mo-
ral.  Parágrafo 2º. - É vedada a participação de re-
presentantes que: I- Ocupem cargo político eletivo; 
II- Exerçam a função de Conselheiro Tutelar.  Artigo 
4º. - O registro da candidatura da Organização será 
solicitado mediante a apresentação de requerimento 
dirigido ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, devendo estar instruído, 
obrigatoriamente, dos seguintes documentos:  I- Có-
pia do registro da Organização junto ao CMDCA;  II 
- Cópia da ata de eleição da atual diretoria, registra-
da em Cartório;  III-  Cópia dos documentos de iden-
tidade, do CPF e comprovante de residência do re-
presentante; IV- Declaração em papel timbrado 
emitida pela Organização indicando seu represen-
tante; V - Declaração em papel timbrado emitida 
pela Organização atestando a idoneidade moral de 
seu representante. Parágrafo 1° - O nome que iden-
tificará cada candidato será informado por ela no ato 
do registro de sua candidatura, sendo-lhe facultado 
o registro de duas variantes no máximo. Parágrafo 
2º - Havendo o registro de uma mesma variante por 
parte de dois ou mais candidatos, deverão elas solu-
cionar o impasse até a data de encerramento do re-
gistro das candidaturas, pois, persistindo o impasse, 
a Comissão Eleitoral aceitará apenas a variante do 
candidato que se inscreveu primeiro.  Artigo 5º. - Re-
cebidos os requerimentos de inscrição dos candida-
tos, o CMDCA deverá encaminhá-los à Comissão 
Eleitoral que os analisará e fará publicar, através do 
site oficial da Prefeitura de Diadema (www.diadema.
sp.gov.br), até 26 de junho de 2021, a relação dos 
candidatos que tiveram suas candidaturas deferi-
das. Artigo 6º. - Os candidatos que tiveram suas ins-
crições indeferidas pela Comissão Eleitoral poderão 
apresentar recurso ao plenário do CMDCA, no perí-
odo de 28, 29 e 30 de junho de 2021, no local e ho-
rários estabelecidos no artigo 3° desta Resolução. 
Artigo 7º. - A Comissão Eleitoral analisará e publica-
rá o resultado da análise dos recursos por meio ele-
trônico oficial do município e na sede do CMDCA, 
até o dia 08 de julho de 2021. Artigo 8º. - Após a 
publicação, as organizações representativas da so-
ciedade ou organizações da sociedade civil de aten-
dimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente terão prazo de até 3 (três) dias úteis, sendo 
eles os dias 09,12 e 13 de julho de 2021  para recor-
rer das  decisões proferidas, no horário das 09h00 
às 16h00, na sede da Recad. Artigo 9º. - A Comissão 
eleitoral analisará os recursos até o dia 15 de julho 
de 2021, não cabendo, desta decisão, nenhum outro 
recurso administrativo. Artigo 10º. - Somente serão 
aceitos recursos por escrito e que estejam devida-
mente fundamentados. Artigo 11º - A publicação da 
lista final dos inscritos habilitados será disponibiliza-
da na imprensa oficial e no site da Prefeitura (www.
diadema.sp.gov.br) e do CMDCA até o dia 15 de ju-
lho de 2021. Artigo 12º. - Cada candidato poderá 
apresentar na sede do CMDCA, entre os dias 15 a 
17 de julho de 2021, requerimento, por escrito, soli-
citando o cadastramento de até 11 (onze) fiscais, 
acompanhado dos seguintes documentos: I- Cópia 
de documento de identidade; II - Cópia de compro-
vante de endereço; III- Uma fotografia no tamanho 
3X4; IV - Indicação do local de atuação de cada fis-
cal. Artigo 13º. - A fiscalização poderá ser exercida 
pelos fiscais devidamente credenciados, desde que 
seja respeitado o limite de 11 (onze) fiscais, sendo 
um por candidato em cada escola.  Parágrafo 1º - 
Cada fiscal receberá uma credencial que será expe-
dida pela Comissão Eleitoral e conterá os dados 
pessoais do fiscal e o local de votação onde este 
exercerá fiscalização, valendo apenas para o local 
indicado no crachá de identificação.  Parágrafo 2º - 
As credenciais dos fiscais deverão ser retiradas na 
sede do CMDCA, no dia 28 de julho de 2021. Artigo 
14º. - No dia da eleição o fiscal deverá se identificar 
junto ao Presidente da mesa receptora apresentan-
do os seguintes documentos: I- Credencial de fiscal 
emitida pelo CMDCA;  II- Documento de identidade 
oficial com foto. Artigo 15º. - Na eleição do CMDCA 
apenas os eleitores devidamente inscritos na Justiça 
Eleitoral de Diadema têm direito ao voto. Parágrafo 
1º - Para exercício do direito de voto, o eleitor deverá 
se apresentar no local de votação munido dos se-
guintes documentos:  I - Título de eleitor ou do com-
provante de votação emitido pela Justiça Eleitoral; II 
- Documento de identidade oficial com foto. Parágra-
fo 2º - O eleitor somente poderá votar em um candi-
dato. Parágrafo 3º - Será considerado nulo o voto 
em mais de um candidato. Artigo 16º. - Em cada lo-
cal de votação será fixada listagem com nome, nú-
mero e variantes dos candidatos. Parágrafo único - A 
eleição do CMDCA e do CMAS serão realizadas, si-
multaneamente, aplicando-se as mesmas regras 
para as eleições de ambos os conselhos. Artigo 17º. 
- As mesas receptoras serão compostas de um Pre-
sidente e dois mesários indicados previamente pela 
Comissão Eleitoral. Artigo 18º. - Compete ao Presi-
dente da mesa receptora garantir a ordem dos traba-
lhos. Parágrafo 1º - Compete ao Presidente da mesa 
receptora suspender as atividades em quaisquer si-
tuações em que haja desordem ou insegurança no 
local de votação. Parágrafo 2º - No dia da eleição, o 
Presidente da mesa receptora deverá estar presente 
no local designado pela Comissão Eleitoral uma 
hora antes da abertura dos trabalhos e verificará se 
o material necessário ao pleito está em ordem e dis-
ponibilizará urna para vistoria dos fiscais, lacrando-
a, imediatamente, na frente do mesário e dos fiscais 
presentes. Parágrafo 3º - Neste momento, serão la-
vrados os termos de abertura dos trabalhos que de-
verão conter a assinatura do Presidente da mesa, 
dos mesários e dos fiscais presentes. Artigo 19º. - 
Compete às mesas receptoras registrar as atas da 
abertura e encerramento das eleições contendo lo-
cal, data, horário, nome dos mesários e fiscais, 
eventuais ocorrências, bem como:  I- Receber os 
eleitores;  II - Conferir se a Zona e Seção Eleitoral 
apontadas no título de eleitor coincidem com o local 
de votação definido pela Comissão Eleitoral;  III - 
Conferir os documentos dos eleitores e registrar 
seus nomes, de forma legível, nas listas de presen-
ça, numerando-as em sequência;  IV - Colher as 
assinaturas dos eleitores nos espaços correspon-
dentes ao registro de seus nomes;  V - Rubricar e 
entregar as cédulas de votação aos eleitores. Artigo 
20º. - Registrada a presença do eleitor, será liberado 
o acesso à urna.  Parágrafo único - Somente pode-
rão permanecer no recinto de votação os compo-
nentes da mesa receptora, os fiscais credenciados e 
os eleitores, durante o tempo necessário para a vo-
tação. Artigo 21º.- Encerrada a votação, a urna de-
verá ser lacrada na frente dos fiscais ou dos candi-
datos presentes, devendo estes lançar suas 
assinaturas sobre o lacre. Parágrafo único - Cumpri-
do o procedimento estabelecido no caput deste arti-
go, imediatamente será lavrado o termo de encerra-
mento dos trabalhos da mesa receptora, devendo 
em tal documento constar as seguintes informações: 
I- Número de eleitores que votaram; II- Ocorrências 
ou incidentes durante a execução dos trabalhos; III- 
Identificação do Presidente, do mesário e dos fiscais 
que presenciaram o ato de lacração da urna, deven-
do todos assinar o termo de encerramento dos tra-
balhos. Artigo 22º. - O transporte da urna de votação 
para o local de apuração ficará sob responsabilidade 
do Presidente da Mesa. Parágrafo único - Ao chegar 
ao local de apuração, o Presidente da Mesa deverá 
se apresentar à Comissão Eleitoral e lhe entregar a 
urna e as Atas de Abertura e de Encerramento dos 
trabalhos. Artigo 23º. - A apuração dos votos será 
realizada no mesmo dia da eleição, no Anfiteatro da 
RECAD. Parágrafo 1º - Os trabalhos de apuração 
terão início imediatamente após a entrega da primei-
ra urna.  Parágrafo 2º - Devido à pandemia de CO-
VID-19, no local de apuração durante a contagem 
dos votos, será permitida a permanência apenas 
dos(as) candidatos(as) ou do(a) representante da 
entidade. Artigo 24º. - Serão consideradas eleitas as 
08 (oito) Organizações mais votadas. Parágrafo úni-
co - Em caso de empate entre as Organizações, 
será considerada eleita aquela que tiver maior tem-
po de registro no CMDCA.  Artigo 25º. - O resultado 
será proclamado no mesmo dia da eleição, logo 
após o encerramento dos trabalhos de apuração e 
deverá ser publicado na imprensa oficial no prazo de 
5 (cinco) dias úteis. Artigo 26º. – Todos os atos de 
entrega de documentos destinados à Secretaria 
Executiva CMDCA, como inscrições, requerimentos 
e recursos deverão ocorrer no horário das 9h às 
16h. Artigo 27º. - Os casos omissos serão resolvidos 
pela Comissão Eleitoral, sem prejuízo da edição de 
novas Resoluções por parte do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.  Artigo 

28º. - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. Diadema, 15 de maio de 2.021. Fabiana de 
Jesus Souza Ramos. Presidente do CMDCA.
RESOLUÇÃO N° 05/2021 DISPÕE sobre o Proces-
so de Eleição dos Representantes da Sociedade 
Civil no Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS de Diadema, Biênio 2021/2023, e dá outras 
providências.O Conselho Municipal de Assistência 
Social – CMAS de Diadema, no uso e gozo de suas 
atribuições legais;RESOLVE:Artigo 1º - A eleição 
dos(as) representantes da sociedade civil no Conse-
lho Municipal de Assistência Social – CMAS de Dia-
dema realizar-se-á no dia 30 de julho de 2021, das 
9h00 às 16h00, nos seguintes locais:I - EMEB Anita 
Catarina Malfatti - Rua Ari Barroso, 290 - Centro;II - 
EMEB Joaquim José da Silva               Xavier (Tira-
dentes) - Rua dos Botocudos, 395 - Serraria;III - 
EMEB Hercília Alves da Silva Ribeiro - Rua Bituva, 
40 - Eldorado;IV - EMEB Carolina Maria de Jesus - 
Rua Vega, 198 - Inamar;V - EMEB Cândido Portinari 
- Rua Cândido Portinari, 07 - Jardim Portinari;VI - 
EMEB Humberto M. Mendonça - Rua Maria Helena, 
331 - Jardim Bela Vista; VII - EMEB Tom Jobim - 
Avenida Dom João VI, 926 - Jardim Santa Rita;VIII 
- EMEB Luiz Gonzaga - Rua Javari, 674 - Jardim 
Paineiras;IX - EMEB Eremita Gonçalves - Avenida 
Afonso Monteiro da Cruz (sem número) - Jardim dos 
Eucaliptos; X - EMEB Cecília Meireles - Rua Mare-
chal Deodoro, 46 - Vila Santa Dirce.XI – EMEB Teo-
tônio Vilela - Rua Barão de Iguapé, 384, Vila São 
José.Parágrafo 1º - A publicação da presente Reso-
lução será feita na imprensa local e tem caráter de 
Convocação Eleitoral.Parágrafo 2º - As zonas e se-
ções eleitorais serão publicadas posteriormente via 
Resolução, na imprensa local e site da Prefeitura até 
o dia 15 de julho.Artigo 2º - Poderão concorrer à elei-
ção as organizações não governamentais, os movi-
mentos sociais e as entidades filantrópicas sem fins 
lucrativos inscritos no CMAS, bem como os(as) 
usuários(as) e os trabalhadores(as) da assistência 
social no Município de Diadema, distribuídos na se-
guinte conformidade:I - 04 (quatro) representantes 
de entidades prestadoras de serviço na área de as-
sistência social;II - 02 (dois) representantes de 
usuários(as) de programas e projetos de assistência 
social;III - 02 (dois) representantes dos(as) 
trabalhadores(as) ou entidades de trabalhadores(as) 
na área de assistência social.Artigo 3º - Para organi-
zar e coordenar o processo eleitoral fica constituída 
a Comissão Eleitoral, composta pelos seguintes 
membros: a) Valquiria Batista Rocha Longo;b) Patri-
cia Souto;c) Lincoln César.Parágrafo único - Das 
decisões proferidas pela Comissão Eleitoral acima 
designada, caberá recurso ao plenário do Conselho 
Municipal de Assistência SocialArtigo 4º - As inscri-
ções dos(as) candidatos(as) serão recebidas no pe-
ríodo de 01 a 18 de junho de 2021, das 09h00 às 
16h00, na sede do Conselho Municipal de Assistên-
cia Social, situado na Rua Oriente Monti, 201, Jar-
dim do Parque, Diadema/SPParágrafo 1º - Para 
participar do processo eleitoral os(as) candidatos(as) 
deverão:I - Ter idade superior a 18 (dezoito) anos;II 
- Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políti-
cos.Parágrafo 2º - É vedada a participação de 
candidatos(as) que ocupem cargo político eletivo. 
Artigo 5º - O registro das candidaturas será solicita-
do mediante a apresentação de requerimento dirigi-
do ao Conselho Municipal de Assistência Social, 
devendo estar instruído, obrigatoriamente, dos se-
guintes documentos:I - Trabalhadores(as):a) Carta 
de indicação emitida pela entidade ou organização 
da sociedade civil;b) Cópia do certificado de inscri-
ção da entidade ou organização da sociedade civil 
no CMAS;c) Cópia simples da cédula de identidade 
e do CPF;d) Declaração ou cópia da carteira de tra-
balho que comprove o vínculo empregatício na área 
de assistência social, em organizações da socieda-
de civil sediadas no Município de Diadema.II – Enti-
dades ou Organizações da Sociedade Civil:a) De-
claração em papel timbrado e carta de indicação 
emitida pela entidade ou organizações da sociedade 
civil;b) Cópia do certificado de inscrição da entidade 
ou organização da sociedade civil no CMAS;c) Có-
pia simples da cédula de identidade e do CPF do ti-
tular e do suplente.III - Usuários:a) Declaração que 
comprove ser usuário da assistência social, conten-
do dados pessoais e endereço, emitida pela entida-
de ou organização da sociedade civil ou órgão públi-
co onde é atendido;b) Cópia simples da cédula de 
identidade, do CPF e do comprovante de residência. 
Parágrafo 1º - O nome que identificará cada candi-
dato será informado no ato do registro de sua candi-
datura, sendo-lhe facultado o registro de duas va-
riantes no máximo.Parágrafo 2º - Havendo o registro 
de uma mesma variante por parte de dois ou mais 
candidatos, deverão eles solucionar o impasse até a 
data de encerramento do registro das candidaturas, 
pois, persistindo o impasse, a Comissão Eleitoral 
aceitará apenas a variante do candidato que se ins-
creveu primeiro.Artigo 6º - Recebidos os requeri-
mentos de inscrição dos candidatos, o CMAS deve-
rá encaminhá-los à Comissão Eleitoral que os 
analisará e fará publicar, através do site oficial da 
Prefeitura de Diadema (www.diadema.sp.gov.br), 
até o dia 26 de junho de 2021, a relação dos candi-
datos que tiveram suas candidaturas deferidas.Arti-
go 7º - Os candidatos que tiveram suas inscrições 
indeferidas pela Comissão Eleitoral poderão apre-
sentar recurso ao plenário do CMAS, no período de 
28 a 30 de  junho de 2021, no local e horários esta-
belecidos no artigo 4° desta Resolução.Artigo 8º - O 
plenário do CMAS analisará os recursos e publicará 
sua decisão no site da prefeitura (www.diadema.
sp.gov.br) e será disponibilizada na sede do conse-
lho, sito à Rua Oriente Monti, nº 201 - Jd. do Parque 
até o dia 08 de julho de 2021, não cabendo, desta 
decisão, nenhum outro recurso administrativo.Artigo 
9º - Somente serão aceitos recursos por escrito e 
que estejam devidamente fundamentados.Artigo 10º 
- Após o julgamento dos recursos apresentados, a 
Comissão Eleitoral publicará a lista final constando o 
nome dos candidatos que tiveram sua inscrição de-
ferida.Parágrafo único - A publicação que trata o ca-
put deste artigo será disponibilizada na imprensa 
oficial e no site oficial da Prefeitura de Diadema 
(www.diadema.sp.gov.br) até o dia 15 de julho de 
2021.Artigo 11º - Cada candidato poderá apresentar 
na sede do CMAS, entre os dias 15 a 17 de julho de 
2021, requerimento, por escrito, solicitando o cadas-
tramento de até 11 (onze) fiscais, acompanhado dos 
seguintes documentos:I - Cópia de documento de 
identidade;II - Cópia de comprovante de endereço;III 
- Uma fotografia no tamanho 3X4;IV - Indicação do 
local de atuação de cada fiscal.Artigo 12º - A fiscali-
zação poderá ser exercida pelos fiscais devidamen-
te credenciados, desde que seja respeitado o limite 
de 11 (onze) fiscais, sendo um por candidato em 
cada escola.Parágrafo 1º - Cada fiscal receberá 
uma credencial que será expedida pela Comissão 
Eleitoral e conterá os dados pessoais do fiscal e o 
local de votação onde este exercerá fiscalização, 
valendo apenas para o local indicado no crachá de 
identificação.Parágrafo 2º - Havendo número supe-
rior de fiscais mencionados no caput deste artigo, 
estes deverão de comum acordo, revezar-se na ta-
refa de fiscalização, sob pena de suspensão das 
atividades da mesa receptora, a ser decretada por 
seu Presidente, até que sejam observados os limites 
estabelecidos.  Parágrafo 3º -  As credenciais dos 
fiscais deverão ser retiradas na sede do CMAS, no 
dia 28 de julho de 2021.Artigo 13º - No dia da eleição 
o fiscal deverá se identificar junto ao Presidente da 
mesa receptora apresentando os seguintes 
documentos:I - Credencial de fiscal emitida pelo 
CMAS;II - Documento de identidade oficial com foto.
Artigo 14º - Na eleição do CMAS apenas os eleitores 
devidamente inscritos na Justiça Eleitoral de Diade-
ma têm direito ao voto.Parágrafo 1º - Para exercício 
do direito de voto, o eleitor deverá se apresentar no 
local de votação munido dos seguintes documentos:I 
- Título de eleitor, e-título ou do comprovante de vo-
tação emitido pela Justiça Eleitoral;II - Documento 
de identidade oficial com foto.Parágrafo 2º - O eleitor 
somente poderá votar em uma única entidade ou 
organização da sociedade civil, em um único usuário 
e em um único trabalhador da área.Parágrafo 3º - 
Será considerado nulo o voto em mais de uma enti-
dade organização da sociedade civil, usuário ou 
trabalhador da área. Artigo 15º - Em cada local de 
votação será fixada listagem com nome, número e 
variantes dos candidatos.Parágrafo único - A eleição 
do CMAS e do CMDCA serão realizadas, simultane-
amente, aplicando-se as mesmas regras para as 
eleições de ambos os conselhos.Artigo 16º - As me-
sas receptoras serão compostas de um Presidente e 
dois mesários indicados previamente pela Comissão 
Eleitoral.Artigo 17º - Compete ao Presidente da 
mesa receptora garantir a ordem dos trabalhos.Pa-
rágrafo 1º - Compete ao Presidente da mesa recep-
tora suspender as atividades em quaisquer situa-
ções em que haja desordem ou insegurança no local 
de votação.Parágrafo 2º - No dia da eleição, o Presi-
dente da mesa receptora deverá estar presente no 
local designado pela Comissão Eleitoral uma hora 
antes da abertura dos trabalhos e verificará se o ma-
terial necessário ao pleito está em ordem e disponi-
bilizará urna para vistoria dos fiscais, lacrando-a, 
imediatamente, na frente do mesário e dos fiscais 
presentes.Parágrafo 3º - Neste momento, serão la-
vrados os termos de abertura dos trabalhos que de-
verão conter a assinatura do Presidente da mesa, 
dos mesários e dos fiscais presentes.Artigo 18º - 
Compete às mesas receptoras registrar as atas da 
abertura e encerramento das eleições contendo lo-
cal, data, horário, nome dos mesários e fiscais, 
eventuais ocorrências, bem como:I - Receber os 
eleitores;II - Conferir se a Zona e Seção Eleitoral 
apontadas no título de eleitor coincidem com o local 
de votação definido pela Comissão Eleitoral;III - 
Conferir os documentos dos eleitores e registrar 
seus nomes, de forma legível, nas listas de presen-
ça, numerando-as em sequência;IV - Colher as assi-
naturas dos eleitores nos espaços correspondentes 
ao registro de seus nomes;V - Rubricar e entregar as 
cédulas de votação aos eleitoresArtigo 19º - Regis-
trada a cmas 21 presença do eleitor, será liberado o 
acesso à urna.Parágrafo único - Somente poderão 
permanecer no recinto de votação os componentes 
da mesa receptora, os fiscais credenciados e os 

eleitores, durante o tempo necessário para a vota-
ção.Artigo 20º - Encerrada a votação, a urna deverá 
ser lacrada na frente dos fiscais ou dos candidatos 
presentes, devendo estes lançar suas assinaturas 
sobre o lacre.Parágrafo único - Cumprido o procedi-
mento estabelecido no caput deste artigo, imediata-
mente será lavrado o termo de encerramento dos 
trabalhos da mesa receptora, devendo em tal docu-
mento constar as seguintes informações:I - Número 
de eleitores que votaram;II - Ocorrências ou inciden-
tes durante a execução dos trabalhos;III - Identifica-
ção do Presidente, do mesário e dos fiscais que 
presenciaram o ato de lacração da urna, devendo 
todos assinar o termo de encerramento dos traba-
lhos.Artigo 21º - O transporte da urna de votação 
para o local de apuração ficará a cargo do Presiden-
te da Mesa.Parágrafo único - Ao chegar ao local de 
apuração, o Presidente da Mesa deverá se apresen-
tar à Comissão Eleitoral e lhe entregar a urna e as 
Atas de Abertura e de Encerramento dos trabalhos.
Artigo 22º - A apuração dos votos será realizada no 
mesmo dia da eleição, no Auditório da RECAD, sito 
à Rua Oriente Monti, nº 201, Jd. Do Parque.Parágra-
fo 1º - Os trabalhos de apuração terão início imedia-
tamente após a entrega da primeira urna.Parágrafo 
2º - Devido à pandemia de COVID-19 o acompanha-
mento dos trabalhos de apuração, será permitida a 
permanência no local de apuração apenas dos can-
didatos  ou representante da entidade. Artigo 23º - 
Serão consideradas eleitas as 04 (quatro) entidades 
ou organizações da sociedade civil mais votadas, os 
02 (dois) usuários mais votados e 02 (dois) trabalha-
dores mais votados.Parágrafo 1º - Em caso de em-
pate entre as entidades ou organizações da socie-
dade civil será considerada eleita aquela que tiver 
maior tempo de registro no CMAS.Parágrafo 2º - Em 
caso de empate entre os usuários ou os trabalhado-
res será considerado eleito aquele com a maior ida-
de.Artigo 24 – Todos os atos de entrega de docu-
mentos destinados à Secretaria Executiva CMAS, 
como inscrições, requerimentos e recursos deverão 
ocorrer no horário das 9h às 16h.Artigo 25º - O resul-
tado da eleição será proclamado no mesmo dia, logo 
após o encerramento dos trabalhos de apuração e 
deverá ser publicado na imprensa local no prazo de 
05 (cinco) dias úteis.Artigo 26º - Os casos omissos 
serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, sem preju-
ízo da edição de novas Resoluções por parte do 
Conselho Municipal de Assistência Social.Artigo 27º 
- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Diadema, XX de maio de 2021.Presidente do CMA-
SAdriana dos Santos Arashiro
RESOLUÇÃO Nº 04 DE 15 DE MAIO 2021 - SUBS-
TITUI membro da Comissão responsável pelo pro-
cesso eleitoral para representantes da sociedade 
Civil do Conselho Municipal de Assistência Social 
- CMAS - Biênio 2021/2023; Conforme a Lei Muni-
cipal nº 3.913/2019 e o art. 17 do Regimento Interno 
do CMAS, que dispõe sobre a criação da comissão 
responsável pelo processo eleitoral; Considerando 
a deliberação em reunião ordinária de 05 de março 
de 2021, registrada na Ata 04/2021; Considerando 
a Resolução nº 01 de 18 de março de 2021, Consi-
derando a deliberação em reunião ordinária de 05 
de maio de 2021, registrada na Ata 07/2021; RE-
SOLVE: Artigo 1º - Doravante fica nomeada como 
representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho a seguinte conselheira do 
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 
-  para a composição da comissão responsável pelo 
processo eleitoral de representantes da Sociedade 
Civil para o Biênio 2021/2023, em substituição ao 
conselheiro da mesma Secretaria Sr. Rodolfo Ribei-
ro Nunes; I - Representante da Secretaria Econô-
mica de Desenvolvimento Econômico e Trabalho: 
Mariana Baptista Giroto, solteira, portadora do RG 
n° 27.065.968-7, inscrito no CPF n° 284.480.058-05, 
com endereço para correspondência situado na rua 
Amélia Eugênia, 488, Centro, Diadema/SP; Artigo 2º 
- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. Diadema, 15 de maio 2021. Adriana dos 
Santos Arashiro; Presidente do CMAS/Diadema - 
Gestão 2019-2021.(Assinatura Prefeito)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
DESP. DIRETOR DO DEPTO DE SUPRIMENTOS 
E PATRIMÔNIO
JULGAMENTO DE RECURSOS
Pr. Eletrônico: 015/21 - PC: 014/21. Objeto: R. De 
P. P/O Forn. De Calçados E Equipamentos De Pro-
teção Individual (EPIS) P/O Efetivo Da Guarda Civil 
Municipal De Diadema. Nego provimento ao recurso 
interposto pela empresa Águia Realizações Equipa-
mentos De Proteção E Eletrônicos Ltda, conforme 
legislação vigente.
Atendendo ao art 15 §2º da Lei Federal 8666/93 
(Sistema Registro de Preços) relativo a trimestrali-
dade da validade das Atas abaixo;
Pr. Eletrônico: 079/2020 - PC: 076/2020. Objeto: 
Forn. de Óleos, Lubrificantes e Aditivos p/os Ve-
ículos da Frota municipal. Ata RP 174/20 entre 
Município Diadema e Na Ativa Com. Eireli.  Ata RP 
175/20 entre Município Diadema e Distribuidora de 
Lubrificantes Petro Oeste Eireli. Tornamos público 
que permanecem inalterados os itens, preços e va-
lores registrados e publicados no Diário Regional de 
15/08/2020 ref. as atas dos pregões em epígrafe.
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE DE 
14/05/2021: PORTARIAS: 1097, EXONERA a con-
tar de  14/05/21 MOACIR SIMOES DA SILVA, RG 
24.789.746, CHEFE DE DIVISÃO, SSO. 1098, NO-
MEIA a contar de  14/05/21 MOACIR SIMOES DA 
SILVA, RG 24.789.746, OFICIAL DE GABINETE 
I, GP. 1099, NOMEIA a contar de  14/05/21 FELI-
PE TEIXEIRA GONÇALVES, RG 35.335.945.2, 
CHEFE DE DIVISÃO, SSO. 1100, NOMEIA a con-
tar de  17/05/21 JORGE ALBERTO CECIN, RG 
9.068.546.5, DIRETOR DE DEPARTAMENTO, 
SSO. 1101, NOMEIA a contar de  17/05/21 RAFAEL 
MARTINS JARDIM, RG 37.488.557.6, CHEFE DE 
SERVIÇO, SSO.
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APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA - CNPJ: 51.119.584/0001-50
B A L A N Ç O   P A T R I M O N I A L Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO
CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Caixa Recursos Livres - Assistência Social
Bancos Recursos Livres - Educação
Bancos Recursos Livres - Assistência Social
Bancos Recursos Restritos - Educação
Bancos Recursos Restritos - Saúde
Bancos Recursos Restritos - Assistência Social
Aplicações financeiras - Recursos Livres - Assistência Social
Aplicações financeiras - Recursos restritos - Educação
Aplicações financeiras - Recursos restritos - Saúde
CRÉDITOS A RECEBER
Contribuições a Receber
Verbas de Convênios e Parcerias a Receber (nota 15)
Créditos por Adiantamentos
Créditos Tributários Ressarcimentos
Outros Direitos Realizáveis
ESTOQUES
Estoques
Estoques Terceiros (Oficina Abrigada)
NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO – Educação (notas 04, 04-A e 05)
ATIVO FIXO
(-) Depreciação Acumulada
IMOBILIZADO - Saúde (notas 04, 04-A e 05)
ATIVO FIXO
(-) Depreciação Acumulada
IMOBILIZADO - Assistência Social (notas 04, 04-A e 05)
ATIVO FIXO
(-) Depreciação Acumulada
INTANGÍVEL (notas 04, 04-A e 05)
ATIVO FIXO
(-) Depreciação Acumulada
TOTAL DO ATIVO

Saldo em 
31/12/2020
3.771.652
2.736.487

697
0

3.127
0
0

122.565
737.816

1.216.900
655.382

1.030.565
0

1.023.715
102

0
6.748
4.600
4.600

0
5.696.346

203.673
394.347

-190.674
396.120
461.365
-65.245

5.095.633
5.432.874
-337.241

920
5.830

-4.910
9.467.998

Saldo em 
31/12/2019
6.191.930
1.183.243

904
2.651

30.214
9.648

57
164

355.944
417.466
366.195

5.004.087
6.555

4.988.444
502
398

8.188
4.600
4.600

0
5.598.760

99.858
157.851
-57.993
405.934
421.952
-16.018

5.091.120
5.710.377
-619.257

1.848
5.830

-3.982
11.790.690

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores de Materiais / Serviços
Obrigações Tributarias e Sociais
Obrigações com Empregados
Provisões trabalhistas
Processos Trabalhistas
Recursos de Convênios em Execução
Recursos de Entidades Públicas – Educação
Recursos de Entidades Públicas – Saúde
Recursos de Entidades Públicas - Assistência Social
Recursos de Entidades Privadas - Educação
Recursos de Entidades Privadas - Saúde
Recursos de Entidades Privadas - Assistência Social
Antecipações de Receitas - Receita Diferidas (nota 12)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Antecipações de Receitas - Receita Diferidas
PATRIMONIO LIQUIDO
Patrimônio Social (nota 27)
Ajustes de Avaliação Patrimonial (notas 4-A e 26)
Ajustes de Exercícios Anteriores (nota 27)
Superávit / Déficit do Período (nota 27)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

Saldo em 
31/12/2020
3.289.552

12.859
3.108

0
201.563
12.000

 
2.241.308

655.357
109.296

0
0
0

54.061
497.554
497.554

5.680.892
5.112.508

229.804
-5.565

344.145
9.467.998

Saldo em 
31/12/2019
6.164.984

12.777
4.233

0
243.997
12.000

 
4.164.920

903.492
699.678
37.930

0
9.176

76.781
513.198
513.198

5.112.508
5.182.417

0
-6.075

-63.834
11.790.690

D E M O N S T R A Ç Ã O   D O   R E S U L T A D  O   D O   P E R Í O D O - Valores expressos em Reais (R$)
RECEITAS OPERACIONAIS
Educação  (nota 13)
Com Restrição
Recursos Entidades Públicas Federais
Programa Nac. de Alimentação Escolar (FNDE/MEC/PNAE)
Programa Dinheiro Direto na Escola (FNDE/MEC/PDDE)
Recursos Entidades Públicas Estaduais
Secretaria de Estado da Educação - São Paulo (SP/SE)
Recursos Entidades Públicas Municipais
Secretaria da Educação - Diadema (PMD/SE)
Recursos Entidades Privadas
Fundação Itaú Social - PIPS/FIES
Fundação Salvador Arena
Unesco - Criança Esperança
(+) Total das Receitas Com Restrições
Sem Restrição
Empresas Parcerias (Qualificação Profissional)
Contribuições e Doações
Receitas Financeiras
(+) Total das Receitas Sem Restrições
(=) Total das Receitas Brutas das Atividades da Educação
Saúde (nota 13)
Com Restrição
Recursos Entidades Públicas Federais
Ministério da Saúde (MS/SUS/PRONAS)
Recursos Entidades Públicas Estaduais
Emenda Parlamentar n. 0077/2020
Recursos Entidades Públicas Municipais
Secretaria da Saúde de Diadema (SUS/PMD/SS)
Recursos Entidades Privadas
Fundação Salvador Arena
Fundação Volkswagen - Programa VW na Comunidade
(+) Total das Receitas Com Restrição
Sem Restrição
Receitas Financeiras
(+) Total das Receitas Sem Restrição
(=) Total das Receitas Brutas das Atividades da Saúde
Assistência Social (nota 13)
Com Restrição
Recursos Entidades Públicas Federais
Secr. Assistência Social e Cidadania de Diadema (MDS/PMD/SASC)
Recursos Entidades Públicas Estaduais
Secretaria Assistência Social e Cidadania de Diadema - (SP/PMD/SASC)
Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS) - EP 1090/12
Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS) - EP 2734/11
Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS) - EP 1172/12
Progr. de Implantação Centro Acesso Tecnologia de Inclusão Digital
Recursos Entidades Públicas Municipais
Secretaria Assistência Social e Cidadania de Diadema - (PMD/SASC)
Recursos Entidades Privadas
Fed. das APAEs de São Paulo - FEAPAES
Fundação Salvador Arena
(+) Total das Receitas Com Restrição
Sem Restrição:
Contribuições e Doações
Campanhas, Festas e Arrecadações
Serviços Voluntários
Receitas Financeiras
(+) Total das Receitas Sem Restrição
(=) Total das Receitas Brutas das Atividades da Assistência Social
(=) Total das Receitas Brutas do Exercício
CUSTEIOS DAS ATIVIDADES
Educação
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Gastos Gerais de Funcionamento
(-) Total dos Custos dos Projetos da Educação
Saúde
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Gastos Gerais de Funcionamento
(-) Total dos Custos dos Projetos da Saúde
Assistência Social
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Gastos Gerais de Funcionamento
Gastos Campanhas e Arrecadações
Gastos Serviços Voluntários
(-) Total dos Custos dos Projetos da Assistência Social
(=) Total dos Custos
(=) Total da Receita Líquida do Exercício
DESPESAS OPERACIONAIS
Educação  (nota 14)
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Manutenção e Infra Estrutura
Gastos Gerais de Funcionamento
Despesas Financeiras
Despesas Tributarias
(-) Isenção Cota Patronal
(-) Isenção COFINS
(-) Total das Despesas Operacionais da Educação
Saúde  (nota 14)
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
-Manutenção e Infra Estrutura
-Gastos Gerais de Funcionamento
Despesas Financeiras
Despesas Tributarias
(-) Isenção Cota Patronal
(-) Isenção COFINS
(-) Total das Despesas Operacionais da Saúde
Assistência Social  (nota 14)
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Manutenção e Infra Estrutura
Gastos Gerais de Funcionamento
Perdas no Recebimento de Credito não Liquidado
Despesas Financeiras
Despesas Tributarias
(-) Isenção Cota Patronal
(-) Isenção COFINS
(-) Total das Despesas Operacionais da Assistência Social
(=) Total das Despesas Operacionais
(=) RESULTADO DO PERÍODO

2020
-
-
 
0

10.422
 

809.070
 

1.998.125
 

4.775
30.092
5.743

2.858.227

400
7.633

1
8.034

2.866.261

 
328.087

 
100.012

 
449.124

 
14.276
2.460

893.959
 
0
0

893.959

 
118.201

 
0

2.852
4.332
4.309
8.411

 
337.988

 
2.500
7.128

485.721
- 

23.367
428.449

0
11.491

463.307
949.028

4.709.248
 
 -

1.889.470
63.133

432.157
2.384.760

 -
460.960

0
105.871
566.831

 -
440.355

0
114.692
13.650

0
568.697

3.520.288
1.188.960

 
 -

457.633
2.697

0
27.529
2.082

439.201
-439.171

-30
489.941

 -
0
0
0

25.097
820

102.342
-102.342

0
25.917

 -
70.474

0
0

226.812
0

26.191
113.695
-98.429
-9.786

328.957
844.815
344.145

2019
- 

 -
 

19.712
22.897

 
901.658

 
2.331.476

 
5.770

12.895
13.652

3.308.060

6.303
0

30
6.333,00

3.314.393,00

 
262.501

 
0
 

151.380
 

10.497
15.626

440.004
 

304
304

440.308

 
275.735

 
107.810

3.045
5.035
5.024
9.471

 
191.644

 
- 

3.059
600.823

 -
32.453

730.320
13.496
17.201

793.470
1.394.293
5.148.994

 
 -

2.089.885
128.579
732.318

2.950.782
 -

520.694
0

33.236
553.930

 -
538.094

0
175.563
118.597
13.496

845.750
4.350.462

798.532
 
 -

469.735
1.478

428
54.636
4.096

546.329
-545.886

-441
530.375

 -
0
0
0

16.144
977

109.924
-109.924

0
17.121

 -
70.340
55.364
13.954

146.466
2.294

25.825
161.837

-134.010
-27.200
314.870
862.366
-63.834
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D E M O N S T R A Ç Ã O   M U T A Ç Ã O   D O   P A T R I M Ô N I O   L Í Q U I D O Valores expressos em Reais (R$)

Saldo em 31/12/2018
(+) Inc. de Doações e Subvenções 
Patrimoniais
(+/-) Incorporação do Superávit
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores
(-) Déficit do Período
Saldo em 31/12/2019
(+) Ajustes Avaliação dos Bens 
Patrimoniais
(+/-) Inc. de Ajustes de Exercício Anterior
(+/-) Inc.. do Déficit do Exercício Anterior
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores
(+) Superávit do Período
Saldo em 31/12/2020

Patrimônio 
Social
110.804

 
4.923.167 

148.446 
- 
- 

5.182.417 

- 
- 6.075 

- 63.834 
- 
- 

5.112.508 

Doações e 
Subvenções 
Patrimoniais

4.923.167
 

-4.923.167 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Déficit/ 
Superávit do 

Período
148.446 

- 
148.446 

- 
63.834 

-63.834 

- 
- 

63.834 
- 

344.145 
344.145 

Reavaliação 
Patrimonial
                     -
 
                     - 
                     - 
                     - 
                     - 
                     - 

         229.804
                     - 
                     - 
                     - 
                     - 
         229.804 

Ajuste de 
Exercícios 
Anteriores
                     -
 
                     - 
                     - 
-            6.075 
                     - 
-            -6.075
 
                     - 
             6.075 
                     - 
-            5.565 
                     - 
-            -5.565 

Total
5.182.417

 
- 
- 

-6.075 
-63.834 

5.112.508

229.804 
- 
- 

-5.565 
344.145

5.680.892
D E M O N S T R A Ç Ã O   D O   R E S U L T A D O   A B R A N G E N T E Valores expressos em Reais (R$)

Déficit/Superávit do Período
Reavaliação dos Bens Patrimoniais
Ajustes de exercícios anteriores
Total

2020
 

344.145
229.804

-5.565
 568.384

2019
 

-63.834
0

-6.075
-69.909

D E M O N S T R A Ç Ã O   D O   F L U X O   D E   C A I X A   -   M É T O D O   I N D I R E T O
Valores expressos em Reais (R$)

FLUXO DAS ATIVIDADES DE OPERACIONAIS
Atividades Operacionais
Déficit / Superávit
(+) Depreciação / Amortização
(+) Ajustes Reavaliação Patrimoniais
(-) Ajuste Exercícios Anteriores
Superávit/Déficit Ajustado
Diminuição/Aumento em créditos a receber
(+) Diminuição de Recursos a Receber
(+) Diminuição outros créditos
Diminuição/Aumento em Obrigações
(+) Aumento das Obrigações c/ Fornecedores
(-) Diminuição dos Encargos Sociais a Recolher
(-) Diminuição  das Obrigações Tributárias a Recolher
(-) Diminuição  das Provisões de Férias e Encargos
(-) Diminuição Recurso de Convênios
(-) Diminuição Antecipações de Receitas
(=) Caixa gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de imobilizado (-)
Reavaliação Imobilizado (-)
(=) Caixa gerado pelas atividades de investimentos
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(=) Doações Patrimoniais
(=) Caixa gerado pelas atividades de financiamentos
(=) Caixa Gerado
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(=) Resultado Final de Caixa

2020

344.145
160.903
229.804

-5.565
729.287

3.971.230
2.292

82
-40

-1.085
-42.435

-2.809.234
-38.364

1.811.733
2020

-22.683
-235.807
-258.490

2020
0
0

1.553.243
1.183.243
2.736.486
1.553.243

2019

-63.834
153.114

-6.075
83.205

-762.147
4.642

-447
-314
712

41.103
945.842

-334.284
-21.688

2019
-85.337

0
-85.337

2019
0
0

-107.025
1.290.268
1.183.243
-107.025

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2020
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA

I – Contexto Operacional
Nota 01 - Objetivo Estatutário - A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA é uma 
associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação e saúde. Atua na prevenção,  
profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, SEM FINS LUCRA-
TIVOS ou de fins não econômicos, fundada em assembleia no dia 03 de março de 1979, nesta cidade de Diadema. 
Com sede na Av. Dr. Ulisses Guimarães, nº 316, Jd. Tiradentes, e foro na cidade de Diadema, Estado de São Paulo. 
Tem por Missão promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações e, prestação de serviços, 
apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma 
sociedade justa e solidária. São os seguintes fins e objetivos desta APAE, nos limites territoriais do seu município, 
voltados a promoção de atividades de finalidades de relevância pública e social em especial: a) promover a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do 
desenvolvimento, em seus ciclos de vida (crianças, adolescentes, adultos e idosos) buscando assegurar-lhes o pleno 
exercício da cidadania; b) prestar serviços de convivência e fortalecimento de vinculo ao público definido no item “a” 
desta nota, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendi-
mento, assessoramento, defesa e garantia de direitos de forma isolada ou cumulativa as pessoas com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias; c) prestar serviços de educação especial às pessoas 
com deficiência, intelectual e múltipla; e d) oferecer serviços de avaliação e terapêuticos na área da saúde, desde a 
prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, intelectual e múltipla.
II – Apresentação das Demonstrações
Nota 02 – As demonstrações contábeis e financeiras encerradas em 31.12.2020 foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis da Lei nº 11.638/2007, lei nº 11.941/2009 que alterou e revogou dispositivos existentes e introduziu 
novos, em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, a Resolução do Conselho Federal de Conta-
bilidade nº 1.409/2012, que aprovou a Interpretação ITG 2.002 – Entidade sem Finalidade de Lucro, a qual trata em 
específico dos aspectos contábeis das entidades sem finalidade de lucros. A norma NBC TG 1.000 – Contabilidade 
para Pequenas e Medias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2.002. 
III – Resumo das Práticas Contábeis
Nota 03 – Políticas contábeis:
a) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis - A moeda funcional da Entidade é o real, 
mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. 
b) Reconhecimento de receita - A receita é reconhecida quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável e 
é provável que os benefícios econômicos fluirão a favor da Entidade. A receita é mensurada com base no valor justo 
da contraprestação recebida. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização. Os 
subsídios e doações destinados ao custeio da Entidade foram considerados como receita. 
c) Receita de convênios e parcerias - São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados 
com órgãos governamentais e instituições privadas, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e ativida-
des pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta contas de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos 
competentes, ficando também toda a documentação à disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e parcerias 
firmados estão de acordo com o Estatuto Social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.
d) Receita de doações - As doações e auxílios recebidos em dinheiro, alimentos e outros, destinados ao custeio de 
suas atividades são contabilizadas em conta de receita no momento de seu recebimento. As doações e contribuições 
de bens patrimoniais, recebidas pela Entidade, são contabilizadas no patrimônio social. 
e) Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações de 
liquidez imediata.
f)  Aplicações de Liquidez Imediata - As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, 
acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
g) Contas a receber - São demonstrados pelos valores relativos aos convênios firmados com órgãos governamentais, 
municipais, estaduais e federais, bem como entidades particulares, referente aos serviços prestados até a data do 
balanço. Também, englobam as contribuições de associados ao longo do período. A mensuração dos valores se dá na 
quantia total do instrumento de colaboração/parceria na data da assinatura, ou compromisso assumido pelo contribuinte.
h) Imobilizado – é demonstrado pelo custo de aquisição, acrescido de reavaliação espontânea efetuada por peritos 
independentes, quando essa se faz necessária. A depreciação está calculada e contabilizada pelo método linear, 
com base em taxas que levam em conta a expectativa de vida útil dos bens, menos o valor residual, se necessário. 
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário,
quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. Os ganhos e as perdas em 
alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos em “receitas 
não operacionais” na demonstração do resultado. 
i) Passivos circulantes e não circulantes - São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço 
patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base 
em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. 
j) Provisões - As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
k) Gratuidades - Estão demonstradas conforme Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14.
l) Estimativas e julgamentos contábeis - A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as melhores 
práticas contábeis, requer que a Administração faça estimativas para contabilizar determinados ativos, passivos e ou-
tras transações apresentadas nas demonstrações contábeis e nas notas explicativas. Os resultados efetivos poderão 
apresentar variações em relação às estimativas. 
m) Cobertura de seguros - Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua 
contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo 
principalmente o Princípio de Contábil de Continuidade.
n) Imposto de renda e contribuição social - Em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos, goza do benefício 
de isenção do pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado.
o) Impactos sofridos com a Pandemia da COVID 19: 
I. Recursos financeiros: em decorrência da pandemia a Entidade sofreu supressão nos recursos a receber, por parte 
da prefeitura municipal de Diadema, através de suas secretarias da Educação e Assistência Social e de cidadania, 
detalhados nas nota 15: A1 e B4. 
II. Atividades Educacionais: A entidade adotou o ensino híbrido, com vídeo aulas enviado através de grupos de 
whatsapp para as famílias dos alunos, assim como um material impresso para as famílias sem acesso a tecnologias. 
A proposta de atendimento a distância para a pessoa com deficiência intelectual teve como condição primordial o apoio 
de uma pessoa responsável em casa, pois o aluno sozinho, não tem condições de acesso e de acompanhamento 
das atividades virtuais. Os pais e responsáveis foram orientados pelos professores, a fim de auxiliarem os filhos com 
as atividades escolares em casa. Aos pais, ainda coube a tarefa de registrar através de fotos ou vídeos as tarefas 
sendo realizadas em casa e enviar para o grupo de WhatsApp, a fim de servirem como registro de atividades e de 
frequência para os alunos.
III. Atividades da Qualificação Profissional: durante a pandemia, os serviços de acompanhamento pós-colocação 
permaneceram ocorrendo, as vezes de forma remota, outras, por conta da natureza da intervenção, de forma presencial. 
Os serviços foram oferecidos aos munícipes de Diadema, de forma totalmente gratuita. Assim como o serviço de acom-
panhamento pós-colocação dos jovens inseridos no mercado de trabalho não teve custos para as empresas parceiras.
IV. Atividades na Área da Saúde (SAEDI): Os atendimentos, a partir de Junho/2020, foram realizados de forma 
remota (através de vídeo chamada-WhatsApp) e em casos excepcionais com atendimento presencial, seguindo as 
normativas do Ministério da Saúde, a fim de prevenir o contágio do COVID-19
V. Atividades Assistenciais (Centro Dia): Em decorrência da pandemia de COVID-19, a partir de Abril/2020, as ações 
adotadas pelo programa Centro Dia, foram realizadas por meio de tecnologia virtuais, tais como: WhatsApp, Zoom e 
Meet. Foram enviados vídeo-atividades aos usuários e famílias, com atividades similares às executadas presencial-
mente. Realizados grupos em vídeo-chamadas ao vivo com realização de atividades, roda de conversa e orientação 
acerca das demandas emergentes ao momento de pandemia. A equipe continuou realizando acompanhamento via 
ligações telefônicas de forma sistemática às famílias no geral, bem como, realizando visitas domiciliares aos casos 
em que apresentaram urgência de acompanhamento. As reuniões internas, reuniões externas (cooperação técnica, 
metodológica e matriciamento) e discussões pontuais com os órgãos parceiros da rede foram realizadas por grupos 
de WhatsApp, vídeo chamadas de WhatsApp, Zoom e Meet. O serviço adotou o protocolo de atendimento presencial, 
aos casos identificados como urgentes, mediante agendamento prévio. Os números mencionados no campo de re-
sultados quantitativos, logo acima, refletem os atendimentos presenciais e virtuais realizados durante o ano de 2020;
Nota 04 - Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumu-
ladas, calculadas pelo método linear. As taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado 
por espécie de bem. No exercício de 2020 a entidade realizou a avaliação de seus bens móveis e, por meio do laudo 
emitido por profissional habilitado, apresentou para uma melhor apreciação os valores que nele constam descrever, 
além de expor os critérios, metodologia, nomenclatura, conceitos e fórmulas utilizados em sua elaboração logo abaixo 
evidenciada, apresentou as seguintes taxas para depreciação dos bens: 
DESCRIÇÃO
 EDIFICAÇÕES 
 EQUIP. DE INFORMÁTICA 
 EQUIP. DE INFORMÁTICA 
 EQUIP. DE INFORMÁTICA 
 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

Vida Útil (nota 04-4)
25 Anos
05 Anos
10 Anos
15 Anos
05 Anos
09 Anos
10 Anos

Taxa Anual
4%

20%
10%
7%

20%
11%
10%
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 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
 VEÍCULOS 
 EQUIP. TERAPEUTICOS 
 EQUIP. TERAPEUTICOS 
 EQUIP. TERAPEUTICOS 
 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (Intangível) 

11 Anos
13 Anos
15 Anos
25 Anos
05 Anos
05 Anos
10 Anos
15 Anos
05 Anos

9%
8%
7%
4%

20%
20%
10%
7%

20%

Nota 04-A Da Documentação / Laudo de Avaliação Patrimonial, dos procedimentos adotados e critérios de ajuste:
I – Metodologia – os critérios de avaliação do ativo imobilizado baseou-se nas normas do IBAPE - Instituto Brasileiro 
de Avaliações e Perícias de Engenharia, e da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas atendendo a norma 
14.653-5 cujo nível de fundamentação obtido no laudo foi o de GRAU II.  Além dessas normas, o laudo é respaldado 
em metodologia própria, praticada pela empresa responsável pelo laudo, baseada em princípios amplamente aceitos. 
A sequência da metodologia exposta no laudo técnico de avaliação está de acordo com a relação dos seguintes tó-
picos: Inspeção de máquinas e equipamentos industriais; Cálculo do Valor de Reposição; Determinação do Fator de 
Depreciação, e; Cálculo do Valor em Uso.
II – Vistoria - a inspeção dos bens foi realizada consideram os seguintes itens: Existência do bem patrimonial; Estado 
de conservação; Condições de manutenção; Condições de operação;
III – Calculo do valor de Reposição - O valor de reposição é foi definido como sendo o valor atual para repor um de-
terminado bem com as mesmas características técnicas e operacionais, na condição de novo. Esse valor é calculado 
com base em cotações junto aos fornecedores, estabelecendo o valor de um bem “novo” agregando-se os impostos 
devidos, frete, dentre outros. No caso de bens cuja produção atual esteja descontinuada, fica estabelecido o valor de 
um similar com as mesmas características operacionais. 
IV – Fator de Depreciação - A vida útil de Máquinas e Equipamentos é estimada em função de fatores técnicos, físicos, 
econômicos e de obsolescência, conforme indicado na publicação “Tabela IV da Vida Útil para o cálculo de deprecia-
ção técnica e obsolescência”, publicada no livro Engenharia de Avaliações - Editora Pini. Esta tabela foi extraída do 
livro “Perry Chemical Handbook” - 3a. edição, pág. 1.822. Na vida útil total está previsto o grau de obsolescência ao 
longo dos anos. 
V – Valor de Uso - Será o produto do valor de reposição (novo) acrescido do valor das instalações, pela depreciação 
percentual remanescente (d), sendo: Vu = (Vnovo + instalações) x d (%) / 100.
VI - A vida útil remanescente é aquele período contado desde a data-base da avaliação até a data prevista em que o 
bem deixará de se economicamente utilizável para o fim a que se destina.
Nota 05 – O Ativo Imobilizado apresentou variação positiva no exercício de 2020 no valor de R$ 97.587,08 (noventa 
e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oito centavos). Este saldo é composto pelas aquisições realizadas no 
período totalizando o valor de R$ 22.683,00 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais), menos as depreciações/
amortizações acumuladas no período dos quais totalizaram o valor de R$ 160.902,25 (cento e sessenta mil, novecentos 
e dois reais e vinte e cinco centavos), mais o acréscimo do ajuste das devido da avaliação patrimonial no valor de R$ 
235.806,33 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e seis reais e trinta e três centavos), consolidando em 31/12/2020 
o saldo de R$ 5.696.346,72 (cinco milhões seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta 
e dois centavos), conforme quadro abaixo especificados:

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL - EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO
EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES 
EQUIPAMENTOS 
TERAPÊUTICOS 
EQUIP. DE INFORMÁTICA 
EQUIP. DE TELEFONIA 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
TOTAL

SALDO 31/12/2019
11.685,00

0,00
53.558,53
4.307,80

6.216,20
82.082,92

157.850,45

AQUISIÇÕES
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
3.100,00
3.100,00

REAVALIZAÇÃO 
PATRIMONIAL

0,00

23.836,00
14.607,47
-4.307,80

-6.216,20
205.477,78
233.397,25

BAIXAS
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

SALDO 31/12/2020
11.685,00

23.836,00
68.166,00

0,00

0,00
290.660,70
394.347,70

DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO
EDIFICAÇÕES 
EQUIPAMENTOS 
TERAPÊUTICOS 
EQUIP. DE INFORMÁTICA 
EQUIP. DE TELEFONIA 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
TOTAL
TOTAL IMOBILIZADO - 
EDUCAÇÃO

SALDO 31/12/2019
-7.108,19

0,00
-24.912,00
-3.102,95

-2.295,87
-20.573,70
-57.992,71

 
99.857,74

DEPRECIAÇÃO
-1.168,68

-303,41
-9.779,28

-233,26

-504,63
-10.797,49
-22.786,75

 
-19.686,75

REAVALIZAÇÃO 
PATRIMONIAL

0,00

-16.365,24
-11.028,57

3.336,21

2.800,50
-88.637,79

-109.894,89
 

123.502,36

BAIXAS
 
 
 
 
 

 
0,00

 
0,00

SALDO 31/12/2020
-8.276,87

-16.668,65
-45.719,85

0,00

0,00
-120.008,98
-190.674,35

 
203.673,35

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL - SAÚDE

DESCRIÇÃO
EDIFICAÇÕES 
EQUIPAMENTOS 
TERAPÊUTICOS 
EQUIP. DE INFORMÁTICA 
EQUIP. DE TELEFONIA 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
TOTAL

SALDO 31/12/2019
356.898,23

20.490,72
16.489,84
719,00
27.353,47
421.951,26

AQUISIÇÕES
 
 
 

 
 
0,00

REAVALIZAÇÃO 
PATRIMONIAL

-0,10

18.944,78
8.749,16
-719,00

12.439,03
39.413,87

BAIXAS
 
  
 
 

0,00

SALDO 31/12/2020
356.898,13

39.435,50
25.239,00

0,00
39.792,50

461.365,13
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO Saúde

DESCRIÇÃO
EDIFICAÇÕES 
EQUIPAMENTOS 
TERAPÊUTICOS 
EQUIP. DE INFORMÁTICA 
EQUIP. DE TELEFONIA 

SALDO 31/12/2019
-10.072,46

-1.808,01
-1.706,30

-90,85

DEPRECIAÇÃO
-14.275,92

-2.186,57
-3.535,33

-116,74

REAVALIZAÇÃO 
PATRIMONIAL

0,00

-16.264,56
-5.957,99

207,59

BAIXAS
 
 
 
 

SALDO 31/12/2020
-24.348,38

-20.259,14
-11.199,62

0,00

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL – ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO
TERRENOS 
EDIFICAÇÕES 
EQUIP. TERAPÊUTICOS 
EQUIP. ESPORTIVOS 
EQUIP. DE INFORMÁTICA 
EQUIP. DE SEGURANÇA 
EQUIP. DE TELEFONIA 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
VEÍCULOS 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
TOTAL

SALDO 31/12/2019
2.874.841,57
2.220.154,00

7.024,16
15.160,00

158.117,83
12.037,84
12.989,59
33.733,50

49.018,50
327.300,06

5.710.377,05

AQUISIÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00

4.807,00
0,00
0,00
0,00

0,00
14.776,00
19.583,00

REAVALIZAÇÃO 
PATRIMONIAL

0,08
-13.681,50
-7.024,16

-15.160,00
-78.657,93
-12.037,84
-12.989,59
-33.733,50

0,00
-123.801,75
-297.086,19

BAIXAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

SALDO 31/12/2020
2.874.841,65
2.206.472,50

0,00
0,00

84.266,90
0,00
0,00
0,00

49.018,50
218.274,31

5.432.873,86
DEPRECIAÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO
EDIFICAÇÕES 
EQUIP. TERAPÊUTICOS 
EQUIP. ESPORTIVOS 
EQUIP. DE INFORMÁTICA 
EQUIP. DE SEGURANÇA 
EQUIP. DE TELEFONIA 
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS 
VEÍCULOS 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
TOTAL
TOTAL IMOBILIZADO - 
ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO 31/12/2019
-98.523,23
-6.372,64

-13.118,81
-137.928,78
-12.037,84
-10.006,44

-25.469,33
-49.018,50

-266.781,67
-619.257,24

 
5.091.119,81

DEPRECIAÇÃO
-74.732,62

-556,97
-910,45

-11.298,05
0,00

-645,55

-1.566,13
0,00

-24.486,15
-114.195,92

 -94.612,92

REAVALIZAÇÃO
PATRIMONIAL

13.716,34
6.929,61

14.029,26
104.267,52
12.037,84
10.651,99

27.035,46
0,00

207.544,55
396.212,57

 
99.126,38

BAIXAS
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,00
 

0,00

SALDO 31/12/2020
-159.539,51

0,00
0,00

-44.959,31
0,00
0,00
0,00

-49.018,50
-83.723,27

-337.240,59
 

5.095.633,27
MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL INTANGÍVEL- ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO
LICENÇA USO DE SOFTWARE
TOTAL

AQUISIÇÕES
0,00
0,00

SALDO 31/12/2019
5.830,00
5.830,00

REAVALIZAÇÃO 
PATRIMONIAL

0,00
0,00

BAIXAS
0,00
0,00

SALDO 31/12/2020
5.830,00
5.830,00

AMORTIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO
LICENÇA USO DE SOFTWARE
TOTAL

SALDO 31/12/2019
-3.981,52
-3.981,52

AMORTIZAÇÕES
-928,48
-928,48

REAVALIZAÇÃO 
PATRIMONIAL

0,00
0,00

BAIXAS
0,00
0,00

SALDO 31/12/2020
-4.910,00
-4.910,00

TOTAIS DO ATIVO IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO
TOTAL IMOBILIZADO
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
TOTAL

SALDO 
31/12/2019

6.296.008,76
-693.267,60

-3.981,52
5.598.759,64

AQUISIÇÕES
22.683,00

22.683,00

DEPRECIAÇÕES 
E AMOTIZAÇÕES

-159.973,77
-928,48

-160.902,25

REAVALIZAÇÃO 
PATRIMONIAL

-24.275,07
260.081,40

0,00
235.806,33

SALDO 31/12/2020
6.294.416,69
-593.159,97

-4.910,00
5.696.346,72

Nota 06 – A APAE de Diadema, através de Termo de Parceria com a FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA, viabilizou a 
reestruturação predial do andar para prestação de serviços no atendimento terapêutico multidisciplinar nas especiali-
dades de Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, para tratamento, habilitação e reabilitação ao munícipe 
com diagnóstico de deficiência intelectual. Trabalho esse, realizado pelo Departamento de Serviços de Atendimento 
Especializado à Pessoa com Deficiência Intelectual (SAEDI). O montante foi aplicado em sua integralidade na reforma 
predial e está contabilizado na conta do ativo imobilizado “Edificações” desde o exercício 2019 com a ativação das 
atividades. O valor das receitas decorrentes do convenio já aplicados, vem sendo contabilizada de forma fracionada em 
consonância ao do período de depreciação das edificações, e é controlada em conta específica no grupo de Receitas 
Diferidas a que se faz referência na nota 12. 
Nota 07 - A Instituição recebeu a título de doação da FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL o valor de R$ 29.703,15 (vinte e nove 
mil, setecentos e três reais e quinze centavos), para compra de equipamentos utilizados no Projeto de Qualificação 
Profissional. O valor integral foi aplicado as suas finalidades no exercício anterior, sendo que a receita vem sendo 
contabilizada de forma fracionada em consonância ao do período de depreciação do equipamento, controlada em 
conta específica no grupo de Receitas diferidas a que se faz referência na nota 12.
Nota 08 - A Entidade, por meio do Acordo de Parceria com a ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDU-
CAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA, por meio do projeto “Criança Esperança” aplicou o valor de R$ 44.551,96 (quarenta 
e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), na compra de equipamentos utilizados 
no Projeto de Qualificação Profissional. O reconhecimento da receita vem sendo contabilizada de forma fracionada 
em consonância ao do período de depreciação do exercício, controlada em conta específica no grupo de Receitas 
diferidas a que se faz referência na nota 12.
Nota 09 - A Entidade firmou, por meio do Termo de Compromisso com a FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN, a título de 
prêmio no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para compra de equipamentos a serem utilizados no Projeto de 
“REABILITAR”. O valor integral foi aplicado as suas finalidades no exercício anterior, sendo que a receita vem sendo 
contabilizada de forma fracionada em consonância ao do período de depreciação dos equipamentos, controlada em 
conta específica no grupo de Receitas diferidas a que se faz referência na nota 12.
Nota 10 - A Instituição não apresentou constituição de Estimativa para Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa 
tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.  
Nota 11 - Para contabilização dos recursos de subvenções governamentais e parcerias com setor privado, utiliza-se 
da resolução do Conselho Federal de Contabilidade N° 1.305/2010 a qual aprova a NBC TG 07 (R1), (R2) – SUB-
VENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAIS. O critério utilizado para o reconhecimento da receita é o regime de 
competência, e seu reconhecimento é realizado de forma sistemática e racional ao longo do período necessário, e 
confrontada com custos e despesas correspondentes. Os saldos apresentados a seguir foram corrigidos com a soma 
do resultado das aplicações financeiras, cada qual de em conta exclusiva, ajustado como obrigação e alocado nas 
contas de Recursos de Convênios dentro do Passivo Circulante, no grupo de Recursos de Convênios em Execução, 
conforme especificado no quadro abaixo :

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
TOTAL
TOTAL IMOBILIZADO - 
SAÚDE

-2.340,03
-16.017,65

 405.933,61

-2.876,54
-22.991,10

 
-22.991,10

-4.221,32
-26.236,28

 
13.177,59

 
0,00

 
0,00

-9.437,89
-65.245,03

 
396.120,10

CONTINUAÇÃOä

RECURSO DE ENTIDADE PÚBLICA
NACIONAL (PASSIVO)
EDUCAÇÃO
Progr. Nac. Alimentação Escolar (MEC/FNDE/PNAE)
Progr. Dinheiro Direto na Escola (MEC/FNDE/PDDE)
Secretaria Estadual da Educação (SP/SE) 2019
Secretaria Estadual da Educação (SP/SE) 2020
Secretaria Estadual da Educação (SP/SE) 2021
Secretaria Municipal da Educação (PMD/SE) 2018
Secretaria Municipal da Educação (PMD/SE) 2019
Secretaria Municipal da Educação (PMD/SE) 2020
SAÚDE
Progr. Nac. de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 
com Deficiência MS/SUS/PRONAS/PCD 2019
Progr. Nac. de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 
com Deficiência MS/SUS/PRONAS/PCD 2020
Emenda Parlamentar nº  077/2020
Secretaria Municipal da Saúde (PMD/SS) 2019
Secretaria Municipal da Saúde (PMD/SS) 2020
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria Ass. Social e Cidadania - PMD/SASC 2019
Secretaria Ass. Social e Cidadania - PMD/SASC 2020
TOTAL

RECURSO DE ENTIDADE PRIVADA 
NACIONAL (PASSIVO)
EDUCAÇÃO
UNESCO - Criança Esperança
Fundação Salvador Arena
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fundação Salvador Arena
TOTAL
TOTAL GERAL

S A L D O  E M 
2019

 
0,00

4.448,30
124.755,99

1.046.863,79
0,00

96.436,57
220.504,28

2.671.910,64
 

366.016,51

0,00
0,00

237.577,18
299.897,88

 27.678,24
672.000,00

5.768.089,38

S A L D O  E M 
2019

 
-749,10

38.678,82
 

9.176,00
47.105,72

5.815.195,10

VERBAS A 
DESTINAR

 
0,00

18.640,00
0,00
0,00

1.023.715,00
0,00
0,00
0,00

 

0,00

566.711,30
100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.709.066,30

VERBAS A 
DESTINAR

 
0,00
0,00

 
 

0,00
1.709.066,30

RESULTADOS 
DE 

APLICAÇÕES
 

0,00
159,04
113,57

2.451,39
0,00 
0,00
0,00

8.360,73
 

2.871,29

176,98
11,73
0,00

116,93

0,00
206,51

14.468,17

RESULTADOS 
DE 

APLICAÇÕES
 

0,00
0,00

 
 

0,00
14.468,17

R E C U R S O S 
A P L I C A D O S 

2020
 

0,00
-4.938,80
7.784,58

-814.625,21
0,00 
0,00
0,00

-1.998.124,98
 

-322.455,75

0,00
-100.011,73
-237.577,18
-211.545,74

-27.678,24
-428.510,88

-4.137.683,93

R E C U R S O S 
A P L I C A D O S 

2020
 

0,00
-30.091,62

 
-7.128,43

-37.220,05
-4.174.903,98

DEVOLUÇÕES 
RECURSOS 

NÃO 
UTILIZADOS / 
SUPRESSÃO 

COVID 19
 

0,00
0,00

-132.654,14
0,00
0,00 
0,00
0,00

-34.492,23
 

-46.432,05

0,00
0,00
0,00
0,00 

0,00
-134.400,00
-347.978,42

DEVOLUÇÕES 
RECURSOS 

NÃO 
UTILIZADOS

 
749,10

-8.587,20
 

-2.047,57
-9.885,67

-357.864,09

SALDO A
APLICAR

31/12/2020
 

0,00
18.308,54

0,00
234.689,97

1.023.715,00
96.436,57

220.504,28
647.654,16

 

0,00

566.888,28
0,00
0,00

88.469,07

0,00
109.295,63

3.005.961,50

SALDO A
APLICAR

31/12/2020
 

0,00
0,00

 
0,00
0,00

3.005.961,50
Nota 12 – O Grupo de Receitas Diferidas é composto pelas doações de bens imobilizados e aquisições de bens com recursos provenientes de 
convênios ou parcerias. A receita é reconhecida ao longo do período da vida útil do bem e contabilizada em conta específica no resultado na 
mesma proporção de sua depreciação. As contas de Receita Diferida representam o montante do recurso já aplicado na aquisição de bens do 
imobilizado, assim como apropriado no tempo da doação. O quadro abaixo demonstra a variação do exercício quanto à baixa dos saldos para 
conta de resultado. Estão alocados os saldos de Receitas Diferidas no Passivo Circulante, valores esses, referentes ao exercício em questão 
e no Passivo não Circulante os saldos a partir do 13º mês, longo prazo, compondo o saldo referente ao quadro aqui listado:

Receita Diferida (Passivo Circulante)
Convênios Entidades Públicas - Educação
Programa Dinheiro Direito na Escola - 
MEC/PDDE
Secretaria Estadual da Educação (SP/SE)
Entidades Privadas - Educação
Fundação Itaú Social (PIPS/FIES)
UNESCO - Criança Esperança
Convênios Entidades Públicas - Saúde
Ministério da Saúde - (MS/SUS/PRONAS)
Entidades Privadas - Saúde
Fundação Salvador Arena - Reforma Predial
Fundação Volkswagen - Programa VW 
Comunidade
Convênios Entidades Públicas - 
Assistência Social
Progr. Impl. Centro Acesso Tec. Inc. Digital
Secr. Assistência e Des. Social - Em.Parl.2734/11
Secr. Assistência e Des. Social - Em.Parl.1090/12
Secr. Assistência e Des. Social - Em.Parl.1172/12
Federação das APAEs de São Paulo - FEAPAEs
Campanhas e Arrecadações - 
Assistência Social
Arrecadações Antecipadas com Telemarketing
Doações de Pessoas Físicas
Doações de Pessoas Jurídicas
Doações a Identificar
TOTAL A CURTO PRAZO

Saldo 
31/12/2019 

6.399,71
2.972,56

 
5.769,64
6.485,64

 
5.485,21

 
14.275,93

2.740,98
 

9.471,37
5.035,00
3.045,19
5.023,41

0,00
 

3.952,70
20,00

3.615,74
2.488,00

76.781,08

Recebimentos 
e Aquisições 

 
0,00
0,00

 
0,00
0,00

 
0,00

 
0,00
0,00

 

0,00
0,00
0,00
0,00

2.371,61
 

188.511,91
0,00
0,00

1.380,00
192.263,52

Receita 
 

-5.624,33
-2.229,42

 
-4.774,72
-6.491,79

 
-5.631,04

 
-14.275,92
-2.460,68

 

-5.868,20
-3.337,68
-9.172,64
-1.525,99
-2.195,43

 

-186.260,67
-20,00

-3.608,55
-365,00

-253.842,06

Ajuste 
Reavaliação 
Patrimonial
 

-3.101,50
-2.972,56

 
-4.309,56
-1.295,01

 
253,43

 
0,00

-1.121,21
 

-5.829,66
-2.813,38

-772,97
-2.857,32

-384,25
 

0,00
 

169,22
0,00

-25.034,77

Transferência 
Passivo não 
Circulante 

 
5.590,71
2.229,42

 
4.609,77
5.831,99

 
5.466,09

 
14.275,92

2.460,68
 

5.072,95
3.304,06
9.172,64
1.525,99
2.262,82

 

0,00
0,00

2.089,59
0,00

63.892,63

Saldo 
31/12/2020
 

3.264,59
0,00

 
1.295,13
4.530,83

 
5.573,69

 
14.275,93

1.619,77
 

2.846,46
2.188,00
2.272,22
2.166,09
2.054,75

 

6.203,94
0,00

2.266,00
3.503,00

54.060,40

Receita Diferida (Passivo Não Circulante)
Convênios Entidades Públicas - Educação
Programa Dinheiro Direito na Escola - MEC/PDDE
Secretaria Estadual da Educação (SP/SE)
Entidades Privadas - Educação
Fundação Itaú Social (PIPS/FIES)
UNESCO - Criança Esperança
Convênios Entidades Públicas - Saúde
Ministério da Saúde - (MS/SUS/PRONAS)
Entidades Privadas - Saúde
Fundação Salvador Arena - Reforma Predial
Fundação Volkswagen - Programa VW 
na Comunidade
Convênios Entidades Públicas - 
Assistência Social
Progr. Impl. Centro Acesso Tec. Inc. Digital
Secr. Assistência e Des. Social - Em.Parl.2734/11
Secr. Assistência e Des. Social - Em.Parl.1090/12
Secr. Assistência e Des. Social - Em.Parl.1172/12
Federação das APAEs dos Estado de São Paulo
Campanhas e Arrecadações - 
Assistência Social
Doações de Pessoas Jurídicas
TOTAL A LONGO PRAZO
TOTAL RECEITAS DIFERIDAS

Saldo
31/12/2019

 
28.007,55

4.139,07
 

16.631,43
31.718,62

 
29.989,94

 
332.549,83

21.555,62
 

9.994,92
7.547,07
7.636,49

13.814,37
0,00

 
9.612,92

513.197,83
589.978,91

Aquisições
 

0,00
0,00

 
0,00
0,00

 
0,00

 
0,00
0,00

 

0,00
0,00
0,00
0,00

17.211,39
 

0,00
17.211,39

209.474,91

Baixa
 

0,00
0,00

 
0,00
0,00

 
0,00

 
0,00
0,00

 

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 

0,00
0,00

-253.842,06

Ajuste 
Reavaliação 
Patrimonial
 

-7.652,91
-1.909,65

 
-2.449,34
4.054,10

 
3.538,64

 
0,00

-5.874,27
 

9.504,47
7.639,80

12.424,98
4.921,14

749,22
 

6.091,19
31.037,37

6.002,60

Transferência 
Passivo 

Circulante
 

-5.590,71
-2.229,42

 
-4.609,77
-5.831,99

 
-5.466,09

 
-14.275,92

-2.460,68
 

-5.072,95
-3.304,06
-9.172,64
-1.525,99
-2.262,82

 

-2.089,59
-63.892,63

0,00

Saldo 
31/12/2020
 

14.763,93
0,00

 
9.572,32

29.940,73
 

28.062,49
 

318.273,91
13.220,67

 

14.426,44
11.882,81
10.888,83
17.209,52
15.697,79

 

13.614,52
497.553,96
551.614,36

                     QUADRO “A”   <--->   2020
RECEITAS
Educação
Com Restrição
Recursos Entidades Públicas Federais
Progr. Nac. de Alimentação Escolar 
(FNDE/MEC/PNAE)
Programa Dinheiro Direto na Escola 
(FNDE/MEC/PDDE)
Recursos Entidades Públicas 
Estaduais
Secretaria de Estado da Educação - 
São Paulo (SP/SE)
Recursos Entidades Públicas 
Municipais
Secretaria da Educação - 
Diadema (PMD/SE)
Recursos Entidades Privadas
Fundação Itaú Social - PIPS/FIES
Fundação Salvador Arena
UNESCO - Criança Esperança
Sem Restrição
Empresas Parcerias 
(Qualificação Profissional)
Contribuições e Doações
Receitas Financeiras

4.709.248
2.866.261
2.858.227

-

10.422

809.070

1.998.125

4.775
30.092

5.743
8.034

400
7.633

1

           QUADRO “B”    <--->   2020  
CUSTOS E DESPESAS
 Educação
Custeio dos Projetos Sociais
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Gastos Gerais de Funcionamento
 

Despesas Administrativas
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Manutenção e Infra Estrutura
Gastos Gerais de Funcionamento
 

Despesas Financeiras
Despesas Tributárias
(-) Isenção Cota Patronal
(-) Isenção COFINS

4.365.103       %
2.874.701 
2.384.760  
1.889.470  
     63.133  
   432.157  
 

 
   487.859  
   457.633  
       2.697  
               -    66%
     27.529  
  
  
       
       2.082  
   439.201  
  -439.171  
           -30  
  

CONTINUAÇÃO abaixo a esquerada ä
CONTINUAÇÃO Nota 11ä
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Nota 13 - No exercício de 2020 a entidade obteve o montante de R$ 4.709.248 (quatro milhões, 
setecentos e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais) de receitas operacionais, oriundas das 
fontes demonstradas no quadro “A” conforme apresentado a abaixo na nota 14:
Nota 14 – As despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo como 
seu total o valor gasto de R$ 4.365.103 (quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, 
cento e três reais) relacionadas à custos e despesas operacionais conforme demonstradas 
no quadro “B”, apresentado abaixo: 

CONTINUAÇÃOä

Saúde
Com Restrição
Recursos Entidades Públicas Federais
Ministério da Saúde (SUS/PMD/SS)
Recursos Entidades Públicas Estaduais
Emenda Parlamentar n. 0077/2020
Recursos Entidades Públicas Municipais
Secretaria da Saúde de Diadema (SUS/
PMD/SS)
Recursos Entidades Privadas
Fundação Salvador Arena
Fundação Volkswagen
 
 
 
Sem Restrição
Receitas Financeiras

893.959
893.959

328.087

100.012

449.124

14.276
2.460

-
-

Saúde
Custeio dos Projetos Sociais
Pessoal Com Vínculo Empregatício
erviços Terceiros
Gastos Gerais de Funcionamento

Despesas Administrativas
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros

Manutenção e Infra Estrutura
Gastos Gerais de Funcionamento
 
Despesas Financeiras
Despesas Tributárias
(-) Isenção Cota Patronal
(-) Isenção COFINS

         592.748 
         566.831 
         460.960 
                     - 
         105.871 
 
           25.097 
                     - 
                     - 
                     
                   - 
           25.097 
 
                820 
         102.342 
     -102.342 
                     - 

    

     14%

Assistência Social
Com Restrição
Recursos Entidades Públicas Federais
Secr. Ass. Social e Cid. de Diadema 
(MDS/PMD/SASC)
Recursos Entidades Públicas Estaduais
Secr. Ass. Social e Cid. de Diadema - (SP/
PMD/SASC)
Secr. Ass. e Des. Social (SEADS) - EP 
1090/12
Secr. Ass. e Des. Social (SEADS) - EP 
2734/11
Secr. Ass. e Des. Social (SEADS) - EP 
1172/12
Progr. de Impl. Centro Acesso Tec. de 
Inclusão Digital
Recursos Entidades Públicas Municipais
Secr. Ass. Social e Cidadania de Diadema 
- (PMD/SASC)
Recursos Entidades Privadas
Fed. das APAEs de São Paulo - FEAPAES
Fundação Salvador Arena
 
Sem Restrição:
Contribuições e Doações
Campanhas, Festas e Arrecadações
Serviços Voluntários
Receitas Financeiras
RESULTADO DO EXERCÍCIO

949.028
485.721

118.201

-

2.852

4.332

4.309

8.411

337.988

2.500
7.128

463.307
23.367

428.449
-

11.491

Assistência Social
Custeio dos Projetos Sociais
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Gastos Gerais de Funcionamento
Gastos Campanhas 
e Arrecadações
Gastos Serviços Voluntários
 

Despesas Administrativas
Pessoal Com Vínculo Empregatício
Serviços Terceiros
Manutenção e Infra Estrutura
Gastos Gerais de Funcionamento
Perdas de Credito não Liquidado
 
 
 

Despesas Financeiras
Despesas Tributárias
(-) Isenção Cota Patronal
(-) Isenção COFINS
344.145

         897.654 
         568.697 
         440.355 
                     - 
         114.692
 
           13.650 
                     - 
 

         297.286 
           70.474 
                     - 
                     - 
         226.812 
                     - 
 
 

 
           26.191 
         113.695 
       -98.429 
        -9.786 
           100%

21%

CONTINUAÇÃOä

Nota 15 - Os Recursos de convênios com entes públicos recebidos tiveram a seguinte 
destinação:
a) ASSISTÊNCIA SOCIAL 
A1) em 2019 a Secr. Assistência Social e Cidadania - PMD/SASC e APAE de Diadema cele-
braram o termo de Colaboração Técnica e Financeira nº 30.370/2019, no valor total estimado 
R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais). As despesas decorrentes deste termo 
de convênio correrão a conta de dotações consignadas ao Projeto/Atividade Código 011/2129 - 
Elemento de Despesa 335043 - Fonte de Recurso (Municipal, Estadual e Federal) do orçamento 
da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020. 
Estes recursos foram parcialmente aplicados na prestação de serviços assistenciais ao seg-
mento da pessoa portadora de deficiência na faixa etária de 18 anos a 59 anos, residentes 
em Diadema, de ambos os sexos, objetivando promover a integração, inclusão social e convi-
vência dos usuários com o meio social do qual fazem parte, favorecendo a cidadania. Devido 
a Pandemia da COVID 19, esse instrumento sofreu supressão por parte da PMD/SASC no 
valor de 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais). 
A2) Secretaria de Ass. e Des. do Governo de Estado de São Paulo (SEADS) - R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), oriundos do Tesouro do Estado, e oneraram o Fundo Estadual de Assis-
tência Social. Recursos esses utilizados na compra de equipamentos de natureza permanente 
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Edital
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DE DIADEMA
EDITAL CONVOCATÓRIO DE 

ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Funcionários Públicos de 
Diadema, por seu presidente, ao final assi-
nado, com base nos Artigos 20º, §1º e § 2º, 
21º, I, 26º, I, 27, §1º e §2º, de seu estatuto 
social, faz saber a todos os servidores es-
tatutários e celetistas que este edital virem 
ou dele tomarem conhecimento, que será 
realizada  de forma remota, em razão do 
cenário de PANDEMIA global do Coronavírus 
(COVID-19) em que é necessário manter o 
isolamento social e evitar a aglomeração de 
pessoas, a  ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA no próximo dia 21 (vinte e um) do 
mês de Maio do corrente ano, às 18:00 horas, 
com quórum mínimo de 2% (dois por cento) 
dos servidores em primeira chamada e  com 
qualquer número de servidores em segunda 
chamada às 18:30 horas para deliberação 
da seguinte pauta: CAMPANHA SALARIAL 
2021. A participação dos/as servidores/
as será por meio do link aplicativo ZOOM 
que neste dia estará disponível no site do 
Sindicato http://sindema.org.br. e na página  
Facebook/sindema.org. 

Diadema, 15 de maio de 2021.
RITCHIE SOARES BARBOSA MARTINS

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Vereador JOSÉ APARECIDO DA SILVA, presiden-
te da Comissão Permanente de Educação, Cultura, 
Esporte, Saúde e Assistência Social da Câmara 
Municipal de Diadema, comunica e convida a todos 
os Senhores VEREADORES e VEREADORA desta 
Casa de Leis, especialmente os Senhores Membros 
da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde 
e Assistência Social, extensivo a todos os interessa-
dos que a AUDIÊNCIA PÚBLICA, de prestação de 
contas das ações e da execução orçamentária da 
Secretaria Municipal de Saúde referente ao primeiro 
quadrimestre de 2.021, como determina o artigo 36 
da Lei Complementar Federal n.º 141/2012,  estará 
disponível no site da Câmara Municipal de Diadema, 
www.cmdiadema.sp.gov.br, na quarta-feira dia 26 
de Maio de 2.021. Isto porque, tendo em vista o 
Decreto Municipal, não será possível a realização 
presencial da citada audiência pública.

Publique-se.
Diadema, 14 de Maio de 2.021.

VEREADOR JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Comissão Permanente de Educação, Cultura, 

Esporte, Saúde e Assistência Social

CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 004, 

DE 13 DE MAIO DE 2021
(Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2021)
Autoria: Ver. Eduardo Minas.
Dispõe sobre concessão de título de Cidadão Dia-
demense à Sra. Cleide Araújo de Melo.
O Presidente da Câmara Municipal de Diadema:
“Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:”
ARTIGO 1º - Fica concedido o título de Cidadão 
Diademense à Sra. Cleide Araújo de Melo.
PARÁGRAFO ÚNICO – O título a que se refere 
este artigo será entregue à homenageada, em 
Sessão Solene, especialmente convocada para 
esta finalidade.
ARTIGO 2º - As despesas com a execução deste 
Decreto Legislativo correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento 
vigente, suplementadas, se necessário.
ARTIGO 3º - Este Decreto Legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação.

Diadema, 13 de maio de 2021.
VER. JOSA QUEIROZ

Presidente 
MARCELO MENDES DA SILVA

Secretário Geral Legislativo

CARBON USINAGEM LTDA - ME torna 
público que requereu, à Secretaria de Meio 
Ambiente de Mauá, a Licença prévia e de 
instalação para Serviços de usinagem, tor-
nearia e solda (Dispensada*), Fabricação 
de ferramentas, de rolamentos para fins in-
dustriais e de equipamentos de transmissão 
para fins industriais exceto rolamento situ-
ado à Rua LUIZ VARIN, 229, Vila Carlina, 
Mauá, SP, CEP 09370-818, conforme cons-
ta no Processo Administrativo nº 1778/2021.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA CONCURSADO

Convocamos a classificada abaixo, aprovada 
no Concurso Público 001/2018 do IPRED – 
Instituto de Previdência do Servidor Municipal 
de Diadema, para entrevista pré-admissional, 
em nossa sede situada na Rua Orense, 41 – 
17º andar – Centro - SP – CEP 09920-650 – 
Fone: (11) 4043-3779.
O não comparecimento e inexistência de pré-
via comunicação por escrito, nos indicará a 
desistência ao cargo. Comparecer munido de 
documento de identificação.
Dia 18 de maio de 2021 às 14h00
Cargo de Técnico em Contabilidade – Con-
curso 001/2018
Classif. Nome  
01 Douglas Bento Candido
Documento – 43.821.130-3 SSP/SP

Diadema, 13 de maio de 2021. 
RUBENS XAVIER MARTINS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONTINUAÇÃOä CONTINUAÇÃOä

para a adequação da cozinha do Centro de Convivência, setor que abriga necessidades de ações para com a pessoa 
com deficiência com faixa etária de 18 anos a 59 anos oriundos de outros programas oferecidos pela instituição. Para 
o reconhecimento da receita, o valor vem sendo apropriado juntamente com a depreciação do bem, conforme relatado 
na nota 12 acima.
A3) Secretaria de Ass. e Des. do Governo de Estado de São Paulo (SEADS) - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) oriundos 
do Tesouro do Estado, e oneraram o Fundo Estadual de Assistência Social. Recursos esses utilizados na compra de 
equipamentos de natureza permanente para utilização de todos os setores nos atendimentos a pessoa com deficiência. 
Para o reconhecimento da receita, o valor vem sendo apropriado juntamente com a depreciação do bem, conforme 
relatado na nota 12 anterior.
A4) Programa Implantação do Centro Acesso Tecnológico Inclusão Digital (SEADS) - R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) oriundos de dotações orçamentárias específicas, repassadas pela Secretaria Desenvolvimento Social através 
da Diretoria de Ass. e Des. Recurso destinado a criação do Centro de Tecnologia para Inclusão Digital, área que é 
utilizada para a inclusão do portador de necessidades especiais à tecnologia e desenvolvimento através de equipa-
mentos de informática adaptado. O recurso repassado a entidade foi totalmente aplicado na montagem da sala de 
inclusão digital. Para o reconhecimento da receita, o valor vem sendo apropriado juntamente com a depreciação do 
bem, conforme relatado na nota 12 acima.
B) EDUCAÇÃO
B1) Programa Dinheiro Direto na Escola (MEC/FNDE/PDDE) - O valor recebido no exercício de 2020 foi o valor de R$ 
18.640,00 (dezoito mil, seiscentos e quarenta reais) – Recurso do Programa Dinheiro Direto na Escola, verba essa, 
oriunda do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação repassado pelo Ministério da Educação. Do exercício 
na anterior, foi remanejado o saldo a aplicar de verba recebida no valor de R$ 4.448,30 (quatro mil, quatrocentos e 
quarenta e oito reais e trinta centavos). Recursos esse a aplicado parcialmente na compra de bens permanentes, 
manutenção e conservação predial. O Saldo restante do recurso será empregado no próximo exercício, e o valor 
encontra-se aplicada em fundo de rendimentos em conta exclusiva. 
B2) Secretaria Estadual da Educação (SP/SE) – em 2019 foi realizado o aditamento do termo de colaboração ce-
lebrado em 30/12/2016, processo nº SE 1679/0017/2016(legado) SEDUC/746299/2018. Para exercício de 2020, o 
valor firmado é o de R$ 1.046.863,79 (hum milhão quarentena e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta 
e nove centavos) oriundos da classificação funcional programática nº 12.367.0800.5156.000 onerando a U.O 08001, 
U.G.E 080276 – Diretoria regional de Diadema natureza da despesa nº 335043. Recurso aplicado no atendimento de 
alunos com deficiência intelectual, deficiências múltiplas, transtorno do Espectro do Autismo, e deficiência intelectual 
associadas a outras comorbidades, que necessitam de apoio da equipe multidisciplinar, com idade a partir dos 6 anos 
de idade (Ensino Fundamental I – Adaptado).
B3) Secretaria Estadual da Educação (SP/SE) – em 2020 foi realizado o aditamento do termo de colaboração cele-
brado em 30/12/2016, processo nº SE 1679/0017/2016(legado) SEDUC/746299/2018. Para custeio das atividades do 
exercício de 2021, o valor estimado é o de R$ 1.023.715,00 (hum milhão, vinte e três mil, setecentos e quinze reais) 
oriundos da classificação funcional programática nº 12.367.0800.5156.000 onerando a U.O 08001, U.G.E 080276 – 
Diretoria regional de Diadema natureza da despesa nº 335043. Recurso previsto para o atendimento de alunos com 
deficiência intelectual, deficiências múltiplas, transtorno do Espectro do Autismo, e deficiência intelectual associadas 
a outras comorbidades, que necessitam de apoio da equipe multidisciplinar, com idade a partir dos 6 anos de idade 
(Ensino Fundamental I – Adaptado).
B4) Secretaria Municipal da Educação (PMD/SE) – em 2019 foi realizado a prorrogação, aditamento e supressão de 
Termo de Colaboração de Cooperação Técnica, Processo Administrativo Interno nº 16.331/2017. Tendo como estima-
do para o exercício de 2020 o valor de R$ 2.671.910,64 (dois milhões, seiscentos e setenta e um mil, novecentos e 
dez reais, e sessenta e quatro centavos), que serão repassados pelo Município, na forma estabelecida no Plano de 
Trabalho e de acordo com Cronograma de Desembolso aprovados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação em 
conjunto com o Núcleo de Convênios e Parcerias para execução do atendimento de 360 (trezentos e sessenta) alunos 
da seguinte forma: Período PARCIAL, sendo 137 (cento e trinta e sete) Pervasivos; 71 (setenta e um) Extensivos; 144 
(cento e quarenta e quatro) Intermitentes. Período INTEGRAL, sendo 8 (oito).  As despesas decorrentes correram à 
conta de dotações consignadas ao Projeto/Atividade Código 8082, Elemento de Despesa 335043 – Fonte de Recur-
so 12200000 do orçamento da Secretaria de Educação. Devido a pandemia de COVID19, este instrumento sofreu 
supressão no valor de R$ 34.492,23 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos).
c) SAÚDE
C1) Secretaria Municipal da Saúde (PMD/SS) – em 2019 foi celebrado o 2ª aditamento do termo de cooperação 
técnica e financeira para a realização do serviço ambulatorial de atendimento multiprofissional nas especialidades de 
psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional a pacientes e familiares portadores de deficiência intelectual. Deu-se 
o valor estimado de R$ 299.897,88 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito 
centavos) oriundos do Convenio com a Secretaria de Saúde do Município de Diadema. Recurso esse recebido e aplicado 
parcialmente no custeio do atendimento de assistência/terapias as crianças de 0 a 3 anos que precisam de estimula-
ção precoce; no atendimento clínico ao deficiente intelectual e/ou múltiplo para pessoa a partir de 4 anos de idade e 
não abrange a estimulação precoce para crianças desde o nascimento; e sem ampliação do custo, para contemplar 
o trabalho de estimulação precoce para o atendimento as crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.
C2) Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (“PRONAS”) - em 2020 celebram 
o TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto a execução do projeto “Desenvolvimento de Emprego Apoiado e 
Qualidade de Vida para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas” aprovado pela Portaria SE/MS n° 1.212, 
de 27 de novembro de 2019, no valor de R$ 566.711,30 (quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e onze reais e 
trinta centavos), a ser executado pela INSTITUIÇÃO PROPONENTE, no período de 24 meses, retiradas do plano de 
trabalho aprovado pelo MINISTÉRIO, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (PRONAS/PCD), a fim de Promover a inserção ou reinserção laboral da pessoa com deficiência intelectual 
e/ou múltiplas em ambiente de trabalho, contribuindo para a melhora de sua qualidade e inclusão social.
Nota 16 – As receitas de Doações e Contribuições totalizaram o valor de R$ 31.000 (trinta e um mil reais), conforme 
quadro abaixo:

Doações e Contribuições
Sócios Contribuintes 
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Doações Espontâneas
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

                                                             TOTAL 

 Total em 31/12/2020
 

6.580
2.450

 
6.085

15.885
31.000

 Total em 31/12/2019 
 

15.685
5.600

 
5.756
5.413

32.454
Nota 17 - A Entidade, por ser detentora do CEBAS vigente, é imune ao recolhimento da contribuição previdenciária 
patronal. Em contrapartida, a legislação exige que a Entidade, aplique os recursos integrais em suas atividades, 
conforme determina a Lei nº 12.101/2009, alterada pela Lei nº 12.868/2013. O valor usufruído relativo à cota Patronal 
INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2.020 o valor de R$ 764.968,04 (Setecentos e sessenta e quatro mil, 
novecentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), assim demonstrados:

Mês
JANEIRO 
FEVEREIRO 
MARÇO 
ABRIL 
MAIO 

Base Cal. 
INSS Salários

233.144,18
236.540,30
239.234,77
277.320,05
239.482,79

Parte 
Empresa 20%

46.628,84
47.308,06
47.846,95
55.464,01
47.896,56

Terceiros 
5,8%

13.522,36
13.719,34
13.875,62
16.084,56
13.890,00

Acid. Trab. 1%
2.331,44
2.365,40
2.392,35
2.773,20
2.394,83

INSS 
Autônomo 

20%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL MÊS
62.482,64
63.392,80
64.114,92
74.321,77
64.181,39

 EMPRESA SAT  TERCEIROS TOTAL       INSS Autônomo            B. de Calculo        Vr. INSS
           20%  1%             5,80% 26,80%                            20%             2.855.042,59    764.968,04
Nota 18 - A APAE de Diadema, em virtude de sua natureza filantrópica e de organização sem fins lucrativos de 
assistência social, goza do benefício de isenção do pagamento da COFINS incidente sobre as receitas relativas às 
atividades próprias, de acordo com as Leis n.º 9.718/1998 e 10.833/2003, com a Medida Provisória nº 2.158-35/2001 
e o Decreto Federal nº 4.524/2002. O Valor Usufruído em 2020 foi o de R$ 8.612,34 (oito mil, seiscentos e doze reais 
e trinta e quatro centavos). A alíquota 7,6% foi a aplicada as receitas advindas das atividades da entidade.
Nota 19 – A entidade é tributada pelo PIS/Pasep à razão de 1% (um por cento) da Folha de Pagamento da entidade, 
na forma disciplinada no art. 13 da MP nº 2.158-35, de 2001. Entende-se como Folha de Pagamento ou de Salários 
Mensal, o total dos rendimentos do trabalho assalariado de qualquer natureza, tais como salários, gratificações, 
comissões, repouso semanal remunerado, hora extra, 13° salário, adicional de função, adicional de férias, ajuda de 
custo, quinquênio, adicional noturno, aviso prévio trabalhado e diárias superiores a cinquenta por cento do salário. 
Nota 20 - A Entidade, em virtude de sua natureza filantrópica e por ser organização sem fim lucrativos atuante nas áreas 
da Educação, Saúde e Assistência Social, goza do de imunidade do pagamento dos tributos federais incidentes sobre 
o resultado (IRPJ e CSLL), em conformidade com o disposto nos arts. 150, VI, “c”, e 195, § 7º, ambos da Constituição 
Federal, e de acordo com o art. 170 do Regulamento de Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto Federal nº 
3.000, de 26 de março de 1999.
Nota 21 - As gratuidades estão demonstradas nas contas do grupo “4” correspondente aos custeios e despesas de-
vidamente respaldadas com documentação hábil. Observado que todas as despesas realizadas no exercício tiveram 
100% de seu valor revertido nas gratuidades. Em atendimento ao disposto na Lei no 12.101, de 27 de novembro de 
2009, e na Lei no 12.868, de 15 de outubro de 2013 estão assim demonstradas:

ÁREA
 Educação 
Saúde 
Assistência Social 
TOTAL

Total de 
gratuidades 

concedidas por 
meio DE Recursos 

Próprios
16.474

0
411.933
428.407

Total de 
gratuidades 

concedidas por 
meio de Convênios 

e Parcerias
2.858.227

893.959
485.721

4.237.907

Despesas Totais 
realizadas

2.874.701
592.748
897.654

4.365.103

Quantidade de
pessoas atendidas

360
3.269

631
4.260

Nota 22 – Em atendimento a Lei 12.101 de 27 de dezembro de 2012, Portaria nº 834, de 26 de Abril de 2016, Art. 30, 
apresentamos a seguir as informações relacionadas ao Sistema Único de Saúde – SUS:

Atendimentos Ambulatoriais realizados pelo SAEDI
Recursos provenientes do 
Sistema Único de Saúde - 

SUS
893.959

Recursos provenientes de 
arrecadação própria (Não 

SUS)
0

Total Geral
592.748

% SUS
100%

Total de procedimentos
7.901

Nota 23 – Em atendimento a Lei 12.101 de 27 de dezembro de 2012, Portaria Normativa nº 15, de 11 de Agosto de 
2017, apresentamos a seguir as informações relacionadas a recursos oriundos do MEC:

Atendimentos a Alunos Matriculados realizados pela área da Educação
Recursos provenientes do 

Ministério da Educação - MEC
2.858.227

Recursos provenientes de
 arrecadação própria 

16.474
Total Geral
2.874.701

% MEC
99%

Matriculados
255

Nota 24 – Conforme dispõe item 19 da ITG (Instrução Técnica Geral) 2002 (R1) de 21 de Agosto de 2015, o trabalho 
voluntário, inclusive de membros integrantes da administração no exercício se suas funções devem ser reconhecidas 
a valor justo da prestação de serviços como se houvesse ocorrido o desembolso financeiro, que é composto essen-
cialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento uma importante participação em várias ações realizadas 
pela Entidade. Nesse sentido a entidade utiliza como critério, o valor do salário base contido na convenção coletiva de 
trabalho 2020/2021, dividido por 200 horas mês, multiplicado pelas horas de prestação do serviço. Para a apuração do 
valor justo das horas voluntárias dos diretores, o critério aplicado é o valor referente ao maior salário pago pela APAE 
divido por 200 horas mês, multiplicado pelas horas de trabalho realizado. O trabalho voluntário realizado na entidade 
está amparado pela lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 e resguardado por meio do termo de adesão entre entida-
de e voluntário conforme art. 2º da lei supracitada. Porem em 2020, a entidade não usufruiu de trabalhos voluntários.
Nota 25 - Em atendimento a Resolução CFC Nº 1.180/09, e respaldado por um documento recebido da Assessoria 
Jurídica, constando os processos administrativos e/ou judiciais (fiscais e/ou trabalhistas e/ou tributários) que a Entidade 
possui e a situação provável com suficiente segurança da perdas desses valores, constituímos uma provisão, no qual 
demonstraremos abaixo tratamento contábil adotado:

    Código Contábil                                   Rubrica Contábil                        Nos. Processos              Valores
  2.1.5.01.04.01.01.001 PROCESSO Nº 01856200626202008     1856200626202000              12.000
Nota 26 - Em consonância com a Resolução CFC Nº 1.159/09 (CTG 2000) e a Lei 11.638/07 a criação da conta 
Ajuste de Avaliação Patrimonial faz parte do Patrimônio Líquido como um grupo especial, uma vez que os valores 
nela contabilizados não transitaram pelo resultado e são oriundos de aumento total de Ainda, a título de ajuste, tendo 
em vista a avaliação dos Bens Móveis patrimoniais, foram feitos ajustes no valor total de R$ 229.804,09 (duzentos e 
vinte e nove mil, oitocentos e quatro reais e nove centavos), valores atribuídos a elementos do ativo não circulante, 
em decorrência de sua avaliação a preços de mercado.
Nota 27 – A entidade apresentou Superávit do Período no valor de R$ 344.145,09 (trezentos e quarenta e quatro 
mil, cento e quarenta e cinco reais e nove centavos). Resultado esse que será incorporado ao Patrimônio Social. No 
mesmo período, foram feitos ajustes de exercícios anteriores no valor de 5.565,20 (cinco mil, quinhentos e sessenta e 
cinco reais e vinte centavos) correspondente a baixa de valores contabilizados indevidamente a titulo de apropriação 
em contas a receber de doação espontânea. O valor total do patrimônio social totalizou o montante R$ 5.112.508,67 
(cinco milhões cento e doze mil, quinhentos e oito reais e sessenta e sete centavos), valor composto pela incorporação 
dos valores dos resultados anteriores acumulados mais doações patrimoniais. Findo o exercício de 2020, o Patrimônio 
Líquido apresentou o saldo de R$ 5.680.892,65 (cinco milhões, seiscentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e dois 
reais e sessenta e cinco centavos).
Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo às demonstrações contábeis correspondentes ao exercício 

findo em 31/12/2020. 
Diadema, 31 de dezembro de 2020.

FERNANDO DUQUE ROSA
Presidente

CPF 013.183.748-63

ARISTIDES COSTA VIEIRA
Contador

CRC 1SP CT 169.311/O-0

JUNHO 
JULHO 
AGOSTO 
SETEMBRO 
OUTUBRO 
NOVEMBRO 
DEZEMBRO 
13. Salário 
Total

227.654,27
228.854,67
238.807,19
181.302,90
184.843,56
184.973,28
186.268,54
193.919,47

2.852.345,97

45.530,85
45.770,93
47.761,44
36.260,58
36.968,71
36.994,66
37.253,71
38.783,89

570.469,19

13.203,95
13.273,57
13.850,82
10.515,57
10.720,93
10.728,45
10.803,58
11.247,33

165.436,07

2.276,54
2.288,55
2.388,07
1.813,03
1.848,44
1.849,73
1.862,69
1.939,19

28.523,46

337,08
0,00
0,00
0,00

202,25
0,00
0,00
0,00

539,32

61.348,42
61.333,05
64.000,33
48.589,18
49.740,32
49.572,84
49.919,97
51.970,42

764.968,04

CONTINUAÇÃOä

Indicador de Saúde

Perguntas para esta coluna podem ser enviadas pelo e-mail: comercial@biomedic.com.br  
ou para rua: Amélia Eugênia, nº 264 - Centro Diadema/SP - CEP: 09911-260 - Fone/Fax: (11) 4044-3777

INFORME

PORQUE FAZER A HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D’ ÁGUA EM SUA EMPRESA ?

INFORME

Como já divulgamos e comentamos varias vezes a água é um dos 
principais meios de sobrevivência do Homem, natureza enfim, a água 
é o básico para o bem estar da vida.
Sabemos também que além do consumo próprio, utilizamos para a 
higienização dos alimentos, limpezas gerais, pessoais e pode fazer 
parte até mesmo da sua produção.
É por isso que devemos dar um tratamento e cuidado especial para 
a água, é de grande importância que o local onde é armazenada seja 
feito a higienização duas vezes por ano (dependendo do ramo de ati-
vidade) não devendo ultrapassar mais que seis meses, para que não 
ocorra a proliferação de bactérias e outros microrganismos nocivos 
à saúde.
A não limpeza da caixa d’ água pode-se gerar grandes problemas já 
que a maior parte das doenças é transmitida pelo ciclo fecal – oral, 
isto significa que as vias de transmissão envolvem comida, água e 
instalações como vestiários, sanitários, podemos adotar como exem-
plo a cólera que é uma infecção intestinal aguda causada pelo Vibrio 
cholerae, uma bactéria capaz de produzir uma enterotoxina que causa 
diarréia transmitido principalmente através da ingestão de água ou de 
alimentos contaminados.
A utilização da água contaminada geralmente é confundida com in-
gestão, quando utilizamos a água para enxaguar a boca após a es-
covação estamos utilizando a água sem a ingestão mas se esta água 
apresentar algum microrganismo nocivo em determinada quantidade 
pode gerar infecções e morte pela ação do agente ou de toxinas li-
beradas e a ingestão envolve a sua deglutição e absorção pelo or-
ganismo.
Conforme a revista do meio ambiente divulgada em 26 de junho 
de 2008 foi gerado um relatório da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) que em 2002, 10% dos problemas gerados por doenças no 
mundo todo poderiam ser evitados com um melhor gerenciamento da 
água - com melhorias no sistema de fornecimento de água potável, 
mais saneamento e higiene em todos os estabelecimentos.
A prevenção destas doenças esta ligada ao interrupção do ciclo, o 
primeiro passo já podemos dar, fazendo nossa parte na hora da higie-
nização seguindo as normas da Anvisa.
Você que é responsável ou dono de restaurante, indústria ou empresa 
deve – se atentar ainda mais e tendo controle (documento compro-
batório) da limpeza do reservatório de água determinam também que 
sejam feitas a análises microbiológicas para sabermos se esta água 
esta própria para o consumo.
Segundo estudo conjunto da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a falta de 
água potável e de saneamento fez o Brasil gastar em 2000 a impres-
sionante soma de 2,7 bilhões de dólares para tratar doenças transmi-

tidas por água contaminada.
Na rede pública de saúde, 80% das consultas e 60% das internações 
hospitalares estão relacionadas a doenças veiculadas pela água. 
Como Lavar a Caixa D’ água?
Programe o dia de lavar sua caixa d’água
Posicione bem a escada para não correr o risco de escorregar 
Inicie com o fechamento do registro da entrada da casa ou amarre a 
bóia.
Utilize a água da caixa para o próprio consumo, antes do dia da lim-
peza, ou guarde em algum vasilhame para uso durante o período que 
a estiver limpando.
Deixe um palmo de água na caixa d’água.
Tampe a saída de água para que essa água que ficou no fundo seja 
utilizada na lavagem e para que a sujeira não desça pelo cano.
Lave as paredes e o fundo da caixa com pano úmido, evitando o uso 
de escova de aço e vassoura. Nunca use sabão, detergente ou outro 
produto (no caso de caixas d’água de fibrocimento, utilize escova de 
fibra vegetal ou de fio de plástico macio, não utilizando pano úmido).
Retire a água da lavagem e a sujeira com uma pá de plástico, balde 
e panos, deixando-a bem limpa. Utilize panos limpos para secar o 
fundo, evite passá-los nas paredes
Ainda com a saída da caixa fechada deixe entrar um palmo de altura 
de água, adicione 2 litros de água sanitária e deixe por 2 horas. Com 
uma brocha, balde ou caneca plástica, molhar as paredes internas 
com a solução desinfetante
A cada 30 minutos, verifique se as paredes internas da caixa secaram, 
caso isso ocorra, fazer nova aplicação dessa mistura até completar 
as 2 horas.
Não usar de forma alguma esta água durante 2 horas. 
 Passadas as 2 horas, ainda com a bóia da caixa amarrada ou registro 
fechado, esvazie a caixa abrindo a sua saída. Abra todas as torneiras 
e acione as descargas (estamos, assim, desinfetando os canos da 
residência).
Essa água poderá ser utilizada para a lavagem de quintais, banheiros 
e outros pisos.
 Tampe adequadamente a caixa para que não entre pequenos ani-
mais, insetos ou sujeira, assim evitará contaminação e transmissão 
de doenças. Lavar a tampa antes de sua utilização.
 Anote numa etiqueta auto-adesiva a data da limpeza, cole na caixa e 
abra o registro do cavalete ou desamarre a bóia da caixa.
Este procedimento poderá ser realizado por qualquer pessoa desde 
que comprove a utilização da técnica correta e deverá ser devidamen-
te documentado e disponibilizado para Autoridade Sanitária.

Dr. Paulo Eduardo Romeiro, Biomédico-Sanitarista 
responsável pelo departamento de PCHS do Grupo Biomédic.


